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® Živa Janež Višnar, urednica

Besede izzvenijo, zgledi vlečejo. 
(Eleanor Roosevelt)

Svetovni dan sladkorne bolezni je letos posvečen ženskam. V prihodnjih
dneh bomo lahko slišali in prebrali, kaj se skriva za to pobudo. Naraščajo-
če številke bolnic in prihodnje napovedi o trendih te bolezni bodo kričale po
koreniti spremembi. Pobude na globalni ravni in tudi na nacionalnih bodo
teoretično podane. To bo dobra osnova za nadaljnje aktivnosti. Ob tem se-
veda vemo, da se vsaka sprememba, če jo želimo za stalnico, začne pri nas
samih.

Trenutno živi na svetu več kot 199 milijonov žensk s sladkorno boleznijo.
Strokovnjaki napovedujejo, da bo do leta 2040 število bolnic močno nara-
slo, kar 313 milijonov žensk bo imelo sladkorno bolezen. Ta bolezen je de-
veti najpogostejši vzrok smrti žensk na svetu, približno dva milijona jih vsa-
ko leto umre zaradi sladkorne bolezni. 

Svetovna federacija za sladkorno bolezen IDF opozarja, kako pomembno
je, da imajo ženske dostop do vseh sodobnih informacij o bolezni, pomenu
samokontrole in dostop do sodobne terapije. V primerjavi z zdravimi žen-
skami je kar desetkrat večja verjetnost, da sladkorne bolnice tipa 2 priza-
denejo srčno-žilni zapleti.

Svetovna federacija zato poziva k akciji, pomen samokontrole in struktu-
rirano izobraževanje morata biti na prvem mestu. Zdrav način življenja in
telesna aktivnost sta pri tem ključna. Nosečnice, ki imajo gestacijsko slad-
korno bolezen, potrebujejo posebno obravnavo, ravno tako so potrebne po-
sebne pozornosti nosečnice s sladkorno boleznijo tipa 1. Sladkorna bolezen
v nosečnosti je namreč opozorilo, saj se pri približno polovici teh žensk pet
ali deset let po porodu pojavi sladkorna bolezen tipa 2.

Pri vseh statističnih podatkih, ki jih lahko preberemo na spletni strani IDF,
pa je najbolj šokantno dejstvo, da kar 70 odstotkov primerov sladkorne bo-
lezni tipa 2 lahko preprečimo z zdravim načinom življenja ter z zmerno in
normalno prehrano.

Spet smo pri začetku: spremembe naj bodo najprej pri nas in v osnovni
celici družbe – družini. Vloga ženske pri vsakodnevnih obrokih in v družin-
ski dinamiki je prav gotovo velika. Želimo zaustaviti naraščajoči trend slad-
korne bolezni med ženskami? Poglejmo, kaj jejo deklice doma in koliko se
vsi skupaj gibamo. Če besede izzvenijo, zgledi vlečejo.

Foto: Brane Bombač

14. november, svetovni dan sladkorne bolezni
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Bolezen so ji odkrili v
8. tednu nosečnosti, ko
je šla na prvi ginekolo-
ški pregled. Po pregle-
du je bila napotena na
odvzem vzorca urina in
krvi, kjer so ji ugotovili
povišano vrednost glu-
koze v krvi. To je bilo
zanjo veliko preseneče-
nje, pravzaprav kar šok,
saj nima čezmerne tele-
sne teže, v začetku letoš-
njega leta pa je še do-
datno spremenila pre-
hranske navade in se
med drugim odpoveda-
la tudi uživanju hrane z
visoko vrednostjo slad-
korjev.

Po postavljeni diagno-
zi so Lariso takoj napo-
tili v diabetološko am-
bulanto, kjer se je naj-
prej udeležila predava-
nja o zdravi prehrani,
ob naslednjem obisku
pa je prejela vsa navodi-
la za merjenje glukoze v
krvi, idealne vrednosti
glukoze v krvi ter kdaj in
kako pogosto izvajati
meritve. Eden izmed
najpogostejših napotkov
diabetologa in medicin-
ske sestre je bil, da se
mora držati ustrezne diete in telesne vadbe. Na predavanju
o zdravi prehrani so ji natančno razložili tudi, kaj, kdaj in ko-
liko naj je in kako se mora nosečnica z gestacijskim diabete-
som prehranjevati, da ohranja idealno vrednost glukoze v
krvi. In vseh teh navodil se natančno drži, tako da njena no-
sečnost za zdaj poteka po načrtih, brez kakršnih koli zaple-
tov. Prav tako na ta način uspešno vzdržuje raven glukoze v
krvi, zato pri njej ni potrebe po zdravljenju z inzulinom.

Dieta je sestavni del življenja 
z gestacijskim diabetesom

Ko je izvedela za diabetes, se je zavedela, da bo dieta po-
stala del njenega življenja. Pomislila je, da bo prikrajšana za
marsikateri kulinarični užitek, saj se ji je jedilnik precej

skrčil. A nato je začela
spoznavati živila in pri-
šla je do novih kulinari-
čnih okusov, ki ji prej
niso bili poznani. Vča-
sih je bil en obrok v nje-
nem dnevu obvezno ali
čokolino ali zdrob, mle-
čni riž, koruzni kosmi-
či (corn-flakes) in pod-
obno. A to je na diet-
nem jedilniku prepove-
dana hrana. Zato je za-
čela tovrsten obrok pri-
pravljati iz kosmičev –
sojinih, ovsenih, pšeni-
čnih itd. Najprej ji to ni
bilo prav nič vabljivo,
toda postali so okusen
spremljevalec življenj-
skega tempa.

Larisa vsem nosečni-
cam svetuje: »Živite
zdravo, držite se ustre-
zne diete in seveda tele-
sne vadbe. Ena najbolj
priporočljivih oblik tele-
sne aktivnosti med no-
sečnostjo so zagotovo
sprehodi, saj niso prena-
porni in zares blagodej-
no vplivajo na naše telo
– in kar je najpomemb-
neje: tudi na zdravje
otroka.«

»Živimo zdravo in aktivno« 

Letošnji svetovni dan sladkorne bolezni je posvečen nosečnosti in sladkorni bolezni. Ob tej priložnosti je zveza
pripravila plakate, ki so posvečeni letošnji osrednji temi. Ob tej priložnosti je svoj trebušček »posodila« nosečnica 
s sladkorno boleznijo Larisa Vehabovič. Diagnoza v nosečnosti je bila zanjo veliko presenečenje.

AKTUALNO: Obraz svetovnega dneva sladkorne bolezni – Larisa Vehabović

® Nina Štagar
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Ena od sedmih
nosečih žensk 
že med nosečnostjo
zboli za sladkorno
boleznijo.

Zaščitimo zdravje
mater in otrok z
izboljšanjem dostopa
do pregledov, nege 
in izobraževanja.

NAŠA PRAVICA
DO ZDRAVE
PRIHODNOSTI

ZAČNI DANES 
ZA BOLJŠI JUTRI.

Larisin najljubši jutranji recept
V posodi zavremo mleko, vanj stresemo ovsene kosmiče (na
dva kozarčka mleka en kozarček ovsenih kosmičev), dodamo
ščepec soli, premešamo, posodo napol pokrijemo in pustimo
rahlo vreti približno 5 minut. Ko se ohladi, dodamo mandlje,
ki jih pred uporabo namakamo 12 ur (s tem, ko jih namaka-
mo, izločimo fitinsko kislino, ki je težko prebavljiva, z namaka-
njem pa celo povečamo absorpcijo vitaminov in mineralov iz
oreščkov v naše telo), eno narezano banano ali jabolko in pol
jedilne žličke kostanjevega medu. Vse to dobro premešamo in
na koncu posujemo s cimetom. Nasitno, zdravo in predvsem
okusno. Vrednost glukoze v krvi ima Larisa po takšnem obro-
ku vedno znotraj ciljne vrednosti.



Vodite Oddelek za ambulantno
diabetološko dejavnost v UKC. K vam
prihaja veliko nosečnic s sladkorno
boleznijo. Kako lahko sladkorna bolezen
ogroža tako mater kot otroka?

Glukoza prosto prehaja skozi postelji-
co in raven glukoze v otrokovi krvi je ena-
ka ravni v materini krvi. Povečana kon-
centracija glukoze pri nosečnici povzro-
či pri otroku povečano izločanje inzuli-
na, zaradi česar pride do kopičenja mašč-
obnega tkiva, povečajo se tudi nekateri
notranji organi. Pospešeno je dozoreva-
nje skeleta. Porodna teža je pogosto več-
ja od 4000 gramov, kar je vzrok večje-
mu številu porodnih poškodb in carskih
rezov pri nosečnicah z nosečnostno slad-
korno boleznijo. Moteno je lahko tudi de-
lovanje notranjih organov. Posledice neu-
streznega delovanja otrokovih organov
pa so lahko dihalna stiska, izrazita zla-
tenica, hipoglikemija ter motnje v urav-
navanju ravni kalcija in magnezija pri
otroku po rojstvu.

Pri materi pa se pogosteje pojavijo za-
pleti, kot so vnetja sečnih poti, arterijska
hipertenzija, povečana količina plodovne
tekočine, preeklampsija in prezgodnji
porod. 

Zapleti pri otroku in materi se ne po-
javijo, če je glukoza med nosečnostjo
pri materi primerno uravnana.

V primerjavi z ostalo populacijo imajo
lahko nosečnice tri vrste sladkorne
bolezni: tip 1, tip 2 ali nosečnostno
sladkorno bolezen. Kaj sploh je
nosečnostna sladkorna bolezen? 

Pred nosečnostjo ima lahko ženska
sladkorno bolezen tipa 1, ki jo že od za-
četka zdravi z inzulinom, ali sladkorno
bolezen tipa 2, ki jo zdravimo z zelo ra-
zličnimi zdravili. Obe bistveno ogrozi-
ta potek in izid nosečnosti.

Nosečnostna sladkorna bolezen pa je
tista, ki se pojavi v nosečnosti in po po-

rodu izgine. Ta vrsta sladkorne bolezni
se pojavi pri tistih ženskah, pri katerih
se trebušna slinavka ni sposobna prila-
goditi potrebam po večjemu izločanju in-
zulina, ki ga zahteva nosečnost. Torej z
odkrivanjem nosečnostne sladkorne bo-
lezni odkrivamo ženske, ki imajo ome-
jene zmožnosti v izločanju inzulina in
so tudi pozneje bolj ogrožene za nasta-
nek sladkorne bolezni tipa 2, deležne pa
so tudi posebne obravnave v ambulan-
ti splošnega zdravnika. Nosečnostna
sladkorna bolezen se pojavi brez znakov
in moramo jo sistematični iskati v celo-
tni populaciji nosečnic, ki nimajo že
znane sladkorne bolezni. 

Katere so smernice za obravnavanje
nosečnic s sladkorno boleznijo? 

Sladkorna bolezen tipa 1 in tipa 2 ogro-
žata nosečnico in njenega otroka že v
prvih dneh nosečnosti zaradi prisotnih
mnogoterih za otroka škodljivih snovi.
Eno je povečana raven glukoze v krvi in

posledično še nekaterih snovi, ki se ob
tem tvorijo v telesu, kar poškoduje za-
rodne celice in tudi moti nastajanje or-
ganov zarodka. Posledica tega je nasta-
nek anomalij pri otroku. Najpogostejše
so anomalije srca in velikih žil, hrbteni-
čnega kanala (spina bifida) in sečnih
poti. Nepravilnosti pri zarodku pa lah-
ko povzročijo tudi zdravila, ki jih žen-
ske s sladkorno boleznijo tipa 2 jemlje-
jo ob zanositvi za zdravljenje povišane-
ga krvnega tlaka in povišane ravni krvnih
maščob. Smernice priporočajo, da mora
ženska z znano sladkorno boleznijo na-
črtovati nosečnost skupaj z diabetolo-
gom, da se odpravijo vsi znani dejavni-

Sladkorna bolezen, če ni zdravljena, lahko povzroča veliko težav. Še posebej lahko imajo med nosečnostjo
težave sladkorne bolnice oziroma tiste ženske, ki sicer niso sladkorne bolnice, a med nosečnostjo zbolijo za
tako imenovano nosečnostno sladkorno boleznijo. Kako sladkorna bolezen vpliva na potek nosečnosti, katere
so nevarnosti za nosečnico in za otroka in tudi, kako poteka zdravljenje sladkorne bolezni med nosečnostjo,
smo se pogovarjali z dr. Marjeto Tomažič, dr. med., vodjo oddelka za ambulantno diabetološko dejavnost v
Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. 

OSREDNJA TEMA:  Ženska in sladkorna bolezen – v nosečnosti
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® Marija Mica Kotnik

Pomembno je, da nosečnica aktivno sodeluje p ri zdravljenju

Sladkorna bolezen 
lahko ogroža tako otroka
kot mater
Povečana koncentracija glukoze pri no-
sečnici povzroči pri otroku povečano iz-
ločanje inzulina, zaradi česar pride do
čezmernega kopičenja maščobnega tki-
va, povečajo se tudi nekateri notranji or-
gani, prav tako je lahko njihovo delova-
nje moteno. Posledice neustreznega de-
lovanja otrokovih organov so lahko di-
halna stiska, izrazita zlatenica, hipogli-
kemija ter motnje v uravnavanju ravni
kalcija in magnezija pri otroku po roj-
stvu. Pri materi pa se zaradi višjih vred-
nosti sladkorja v krvi med nosečnostjo
pogosteje pojavijo zapleti, kot so vnetja
sečnih poti, arterijska hipertenzija, pove-
čana količina plodovne tekočine, pre-
eklampsija in prezgodnji porod.

»Ker nosečnostna sladkorna bolezen ne
povzroča vidnih težav in znakov, jo moramo
sistematično iskati s programom presejanja
celotne populacije nosečnic, ki nimajo že

znane sladkorne bolezni. Zato mora
ginekolog vsaki nosečnici ob prvem

pregledu v nosečnosti določiti koncentracijo
glukoze na tešče, to je po 8 urah teščosti,«

pravi dr. Marjeta Tomažič, dr. med.
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ki, ki večajo njeno tveganje za slab po-
tek in izid nosečnosti in je glikemija ob
zanositvi dobro uravnana. Slovenske
smernice poudarjajo pomen in oprede-
ljujejo potrebno obravnavo žensk z že
znano sladkorno boleznijo pred nose-
čnostjo. Postopek imenujemo prekon-
cepcijska obravnava. V smernicah, ki
jih upoštevajo tudi izbrani ginekologi, je
zapisan tudi postopek odkrivanja in vo-
denja nosečnic z nosečnostno sladkor-
no boleznijo. Ob zanositvi in med njo je
najpomembnejše doseganje koncentra-
cije glukoze blizu normalnega območ-
ja in reden nadzor za odkrivanje pridru-
ženih bolezni ali zapletov nosečnosti.

Kako pogosto spremljate nosečnice 
s sladkorno boleznijo, predvsem 
z nosečnostno sladkorno boleznijo? 
Na kaj ste pri tem še posebej pozorni?

Pogostnost pregledov je odvisna od
načina zdravljenja in urejenosti koncen-
tracije glukoze v krvi. Tiste nosečnice s
sladkorno boleznijo, ki jih zdravimo z
inzulinom, prihajajo včasih tudi vsak
teden. Nosečnostno sladkorno bolezen
v približno 25 odstotkih zdravimo z in-
zulinom, kar je velik izziv za nosečnico
in za zdravstveni tim. Osredotočeni smo
na zmanjšanje stresa, ki ga v nosečnost
vnese odkritje nosečnostne sladkorne
bolezni in še zlasti dejstvo, da bo potre-
bno vbrizgavanje inzulina. Še posebej se
trudimo in temu namenjamo veliko uče-
nja in pozornosti, da nosečnica aktivno
sodeluje pri zdravljenju. Pri tem je zelo
pomembno dobro in usklajeno delova-
nje celotnega zdravstvenega tima. 

Kako poteka zdravljenje nosečnostne
sladkorne bolezni? 

Nosečnostno sladkorno bolezen v ve-
čini primerov lahko uspešno zdravimo
le z nefarmakološkimi ukrepi, to je z
natančno predpisano prehrano in redno
telesno aktivnostjo, ki je seveda prilago-
jena nosečnici. Če je nefarmakološko
zdravljenje nezadostno, je še vedno »zla-
ti standard« zdravljenje z inzulinom, ki
je najuspešnejše za uravnavanje kon-
centracije glukoze v krvi in najvarnejše
za otroka, saj inzulin ne prehaja skozi
posteljico k otroku. 

Katere so posledice za mater in otroka,
če se nosečnostna sladkorna bolezen
ne zdravi?

Nezdravljena nosečnostna sladkor-
na bolezen ima za posledico pogoste
zaplete v nosečnosti, ob porodu in po
njem. Večje je tveganje, da otrok umre
v maternici. Izpostavljenost večji kon-
centraciji glukoze v maternici pa vpli-
va tudi na poznejše zdravje potomca.
Raziskave so pokazale, da je izposta-
vljenost hiperglikemiji pred rojstvom
dejavnik tveganja za nastanek debelo-
sti, sladkorne bolezni tipa 2 in srčno-
žilnih bolezni pri potomcu.

Kako ugotovite nosečnostno sladkorno
bolezen, kateri so znaki oziroma katere
nosečnice so »kandidatke« zanjo?

Nosečnostna sladkorna bolezen ne
povzroča znakov in moramo jo sistema-
tični iskati s programom presejanja ce-
lotne populacije nosečnic, ki nimajo že
znane sladkorne bolezni. Vsaki nose-
čnici mora ginekolog ob prvem pregle-
du v nosečnosti določiti koncentracijo
glukoze na tešče (po 8 urah teščosti).
Tako lahko odkrijemo ne le nosečno-
stno sladkorno bolezen, ampak tudi
sladkorno bolezen, ki je bila prisotna
že pred zanositvijo, pa še ni bila odkri-
ta. Danes je sladkorna bolezen tipa 2 v
porastu tudi pri mladih in jo pogosto
srečamo pri ženskah v rodni dobi. Ta po-
pulacija žensk zdravnika ne obiskuje
pogosto in zato njihova sladkorna bole-
zen velikokrat ostane neodkrita. Če slad-
korne bolezni ne potrdimo do 24. ted-
na nosečnosti, pa smernice priporočajo,
da vsem med 24. in 28. tednom nosečno-
sti napravimo obremenilni test z gluko-
zo. Diagnostične vrednosti so nižje, kot

veljajo za ostalo populacijo. Način od-
krivanja sladkorne bolezni v nosečnosti
in diagnostične vrednosti v obremenil-
nem testu z glukozo, ki jih uporabljamo
v Sloveniji, priporoča večina diabetolo-
ških združenj in svetovno združenje gi-
nekologov.

Pogosteje imajo nosečnostno sladkor-
no bolezen debele ženske in tiste s čez-
merno telesno težo. Dejavnik tveganja
je tudi sladkorna bolezen v prvem ko-
lenu in pri sorojencih. Tiste, ki so ime-
le nosečnostno sladkorno bolezen v
predhodni nosečnosti, jo imajo pravilo-
ma tudi v naslednjih.

Zakaj je med nosečnostjo nujno nameniti
več pozornosti ravni sladkorja v krvi? 

Kot sem že omenila, glukoza iz ma-
terine krvi prosto prehaja v otrokov
krvni obtok. Otrokova trebušna slinav-
ka prepozna previsoko koncentracijo
glukoze in zato pride do povečanega iz-
ločanja inzulina iz otrokove trebušne
slinavke, kar spremeni rast in delova-
nje njegovih organov. Vzdrževanje nor-
malne koncentracije glukoze pri mate-
ri zagotavlja normalno delovanje otro-
kove trebušne slinavke in njegov nemo-
teni razvoj. 

Kolikšna mora biti raven sladkorja v krvi
med nosečnostjo?

Dosegati moramo koncentracijo glu-
koze, podobno tisti, ki jo imajo zdrave
nosečnice, brez sladkorne bolezni. To
pomeni, da mora biti raven sladkorja v
krvi na tešče pod 5,3 mmol/liter in 90
minut po zaužitih obrokih hrane pod
6,6 mmol/liter.

Po nekaterih ocenah bi naj imelo
sladkorno bolezen okoli 8 odstotkov ljudi
pri nas. Ali obstaja podatek, koliko je
nosečnic, ki imajo sladkorno bolezen? 
Po nekaterih podatkih naj bi imelo
gestacijski diabetes 2 do 4 odstotka
nosečnic? To drži?

Ta delež se je povsod, kjer dosledno
izvajajo program presejanja celotne po-
pulacije nosečnic, povečal. Za Sloveni-
jo nimamo natančnih podatkov, ocenju-
jem pa, da ima sladkorno bolezen pri-
bližno 6 odstotkov nosečnic. 

Pomembno je, da nosečnica aktivno sodeluje p ri zdravljenju

Nujno moramo spremljati
raven sladkorja v krvi
Pri ženskah je še posebej pomembno
spremljati raven sladkorja v krvi med
nosečnostjo. Pri nosečnici mora biti ra-
ven sladkorja v krvi na tešče pod 5,3
mmol/liter, 90 minut po zaužitih obro-
kih hrane pa pod 6,6 mmol/liter.



Nosečniška sladkorna bolezen ali
gestacijski oz. nosečniški diabetes je
oblika sladkorne bolezni, ki se lahko
pojavi po 24. tednu nosečnosti. Nam
lahko poveste, zakaj ravno v tem času in
ne že prej, denimo ob zanositvi? 

Gestacijski diabetes najlažje ugotovimo
med 24. in 28. tednom nosečnosti, ker so
takrat razlike v metabolizmu med zdra-
vo nosečnico in tisto z nosečniško slad-
korno boleznijo že dovolj velike. Zato
takrat priporočamo testiranje z obreme-
nilnim testom glukoze (OGTT). Gestacij-
ski diabetes, ki takoj po porodu izgine,
se začne pojavljati po prvi tretjini nose-
čnosti. Zvišan krvni sladkor namreč lah-
ko v času nastajanja organov pri plodu
(prva tretjina nosečnosti) povzroči nepra-
vilnosti v razvoju, predvsem srčne napa-
ke, napake sečil in spolovila, centralne-
ga živčnega sistema in druge. Po prvi
tretjini nosečnosti je nastajanje organov
ploda zaključeno in razvoj preide v rast
ter zorenje organov in ploda. V tem času
je glukoza kot gradnik in energetski vir
za plod zelo pomembna. Da bi bila omo-
gočena rast in razvoj ploda v maternici,
se mora metabolizem ženske v nosečno-
sti spremeniti. Plod mora iz krvnega ob-
toka nosečnice prejeti dovolj gradnikov
za normalen razvoj, seveda poleg gluko-
ze kot glavnega energetskega vira tudi
aminokisline, maščobe, vitamine in mi-
nerale. Pri zdravi nosečnici se zato pod
vplivom nosečnostnih hormonov doga-
jajo spremembe v metabolizmu glukoze.
V zgodnji nosečnosti je glukozna toleran-
ca tkiv in občutljivost na inzulin normal-
na ali celo povečana, to pomeni, da ima
nosečnica na tešče normalno celo nižji
krvni sladkor. Pozneje, po prvi tretjini no-
sečnosti, začne naraščati neobčutljivost
tkiv nosečnice na inzulin. Zato beta ce-
lice trebušne slinavke izločajo več inzu-
lina. Telo nosečnice želi zagotoviti čim
več glukoze za plod. Takrat nosečnici
krvni sladkor niža poraba glukoze pri
plodu, posteljica namreč aktivno prena-
ša glukozo plodu, ki jo uporabi za rast
in razvoj. Plodove prilagoditve so, da

glukozo, ki jo dobi po krvi, čim prej upo-
rabi kot energetski vir za rast, torej po-
srka v svoje celice. Normalen metaboli-
zem v nosečnosti je zato diabetogen, kar
pomeni, da so tkiva nosečnice bolj neob-
čutljiva na inzulin, da je več glukoze na
razpolago plodu, trebušna slinavka pa
zato izloča več inzulina. Pri nekaterih
nosečnicah nastajanje inzulina ni zado-
stno, mehanizem neobčutljivosti na in-
zulin je poenostavljeno »bolezensko pre-
močen« ali pa je telo dodatno obremenje-
no zaradi nepravilne in preobilne prehra-
ne ter premalo gibanja oziroma tako ime-
novanega nezdravega načina življenja. Te
nosečnice razvijejo NSB. Večino teh no-
sečnic pozdravimo že z zdravo dieto in
zdravim načinom življenja.

Ali na pojav nosečniškega diabetesa
vplivajo hormoni, morda genska
nagnjenost, če ima že kdo v družini
nosečnice sladkorno bolezen? 

Nosečniški hormoni, ki jih izloča po-
steljica, so seveda glavni »krivec« za na-
stanek nosečniške sladkorne bolezni.
Izzovejo jo, če so prisotni genetski de-
javniki (nagnjenost k pojavu sladkorne
bolezni tipa 2) ali okoljski dejavniki (ne-
pravilna prehrana, debelost, nezdrav na-
čin življenja). Značilnosti sladkorne bo-
lezni tipa 2 in gestacijskega diabetesa so
podobne (neobčutljivost tkiv na inzulin,
premalo izločanja inzulina trebušne sli-
navke, pogosteje se pojavljata pri debe-
lih). Te nosečnice so torej nagnjene (ima-
jo predispozicijo) k pojavu sladkorne
bolezni tipa 2 pozneje v življenju. Gle-
de na različne raziskave po svetu je ta
nagnjenost med 17 in 63 % v petnajstih
letih po nosečniški sladkorni bolezni.
Vse to seveda ne velja za sladkorno bo-
lezen tipa 1, ki ima drugačne vzroke na-
stanka in je tudi v nosečnosti drugače po-
membna.

Kako vodite nosečnico, pri kateri so odkrili
nosečniški diabetes? Je poleg diete,
pregledov in nasvetov o zdravem
življenjskem slogu deležna tudi kakšne
psihološke pomoči, če je to potrebno? 

Leta 2012 smo v Sloveniji uvedli nova
priporočila za odkrivanje sladkorne bo-
lezni v nosečnosti, ki temeljijo na tvega-
nju za zaplete v nosečnosti. Priporočila
je sprejela mednarodna skupina IADPGS
na podlagi velike mednarodne rando-
mizirane raziskave HAPO. Najpomemb-
nejša ugotovitev je bila, da so potrebna
strožja merila, kot smo jih uporabljali,
in da je smotrno testirati vse nosečnice,
ne le tistih, za katere menimo, da so na-
gnjene k nosečniški sladkorni bolezni.
Zato je začelo naraščati število nosečnic
z nosečniško sladkorno boleznijo, ki se
je ustalilo pri 11,5 % (2014 in 2015). Leta
2011jih je bilo diagnosticiranih 4,8 %. Ker
večino »pozdravimo« z zdravo prehrano
in zdravim načinom življenja, je po-
membno, da nosečnic ta diagnoza ne
prestraši, ampak jim omogoči uvid v de-
lovanje njihovega telesa. Z opazovanjem
krvnega sladkorja in prilagajanjem jedil-
nika se veliko naučijo o zdravi prehra-
ni in preizkusijo tudi kak nov recept.
Če se z nosečnico pogovorimo in ji ra-
zložimo način obvladovanja bolezni,
običajno tudi zmanjšamo zaskrbljenost
zaradi diagnoze. Tistim, ki so pretirano
zaskrbljene ali strahu pred zapleti ne
morejo obvladati, lahko ponudimo tudi
pogovor s psihologom, ki se usmerjeno
ukvarja z nosečnicami. Večinoma nose-
čnost z NSB, ki je nezapletena, vodijo iz-
brani ginekologi. Kadar so pridružene
tudi druge bolezni ali obstaja visoko tve-
ganje za pojav zapletov, je nosečnica na-
potena v terciarni center, kjer glede na
diagnoze in uspešnost zdravljenja vo-
dimo nosečnost perinatologi. Pri vode-
nju nosečnice z NSB sodelujemo z dia-
betologom, ki pravzaprav nadzoruje ure-
jenost krvnega sladkorja.

Kako ta bolezen vpliva na nerojenega
otroka? Če karikiram, je bolezen lahko
znamenje, da se bo otrok avtomatično
rodil s sladkorno boleznijo. 

Če je bolezen urejena, če so torej krvni
sladkorji v normalnem območju, nose-
čnost poteka nezapleteno. Visok krvni

Z ginekologinjo in porodničarko Lili Steblovnik, dr. med., smo se pogovarjali o nosečniški sladkorni bolezni, 
ki je po definiciji sladkorna bolezen. Pojavi se po prvi tretjini nosečnosti, najlažje jo ugotovijo med 24. in 28.
tednom njenega trajanja. 
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sladkor je lahko za plod tudi smrtono-
sen. Tak zaplet je v Sloveniji, kjer so
možnosti perinatalnega varstva dobre,
redek. Zgodi pa se, kadar nosečnica ne
upošteva nasvetov. V večini primerov
pride le do pospešene rasti ploda, ki je
značilno nesorazmerna. Plodovi, ki ima-
jo na voljo preveč sladkorja, so preveli-
ki in predebeli. Zato imajo lahko po-
škodbe ob porodu, kot so zlom ključni-
ce, nadlaktnice, poškodba živcev – pa-
reza ročice. Težje so tudi poškodbe pri
porodnici, več poškodb je, možen je za-
plet, ki ga imenujemo zastoj ramen, pri
katerem se glava ploda rodi, ramena pa
se zaradi velikosti zataknejo. Pogostej-
ši so tudi porodi s carskim rezom. Pre-
visok krvni sladkor ob nosečniški slad-
korni bolezni poveča količino plodovni-
ce, tudi možnost prezgodnjega poroda.
Po porodu so pri neurejenem gestacij-
skem diabetesu značilne spremembe v
metabolizmu ploda, ki vplivajo na prve
dni življenja. Plod, ki je bil v maternici
izpostavljen visokemu krvnemu slad-
korju, bo tudi po porodu izločal veliko,
zanj preveč inzulina in bo doživel hipo-
glikemijo. Imel bo povečane notranje
organe (jetra, trebušno slinavko, tudi
srce) in druge metabolične težave. Ne-
zanemarljiv je tudi vpliv na zdravje v
odrasli dobi. Novejše raziskave kažejo
nagnjenost k debelosti in srčno-žilnim
boleznim pozneje v življenju pri plodo-
vih mater z neurejeno boleznijo. Dobra
novica je, da se sladkorna bolezen no-
sečnice ne prenese na novorojenčka.

Ali je nosečniška sladkorna bolezen nujno
uvod v poznejšo sladkorno bolezen tipa 2
ali se lahko po porodu stanje vrne na
normalne ravni sladkorja v krvi, kakršne
so bile pred zanositvijo? 

Takoj po porodu, torej takoj, ko se iz-
loči posteljica, ki izloča diabetogene hor-
mone, se krvni sladkor normalizira.
Zdravljenje z inzulinom ukinemo, zdra-
va prehrana in zdrav način življenja pa
sta zaželena vse nadaljnje življenje. Lah-
ko rečemo, da porod ozdravi NSB. Kot
sem že omenila, je verjetnost, da bo žen-
ska, ki je imela gestacijski diabetes v
nosečnosti, zbolela za sladkorno bolez-
nijo tipa 2 v naslednjih petnajstih letih

je po različnih avtorjih nekje med 17 in
63 %.

Ali mora nosečnica, ki je zbolela za
nosečniško sladkorno boleznijo, ob
morebitni novi nosečnosti nujno računati
na to težavo ali bolezensko stanje 
v naslednji nosečnosti? 

Taka nosečnica ima višje tveganje.
Toda če je pred zanositvijo normalizira-
la telesno težo in ohranila zdrav način ži-
vljenja z zdravo prehrano, se nosečniška
sladkorna bolezen ne bo nujno pojavila.

Kaj svetujete nosečnicam, ki se srečajo 
s to tegobo v enem najlepših življenjskih
stanj za žensko, kako si lahko pomagajo,
da to obdobje vendarle ostane v lepem
spominu veselega pričakovanja? 

Kot tudi sicer v življenju drži, da se-
kiranje ne pomaga. Pomembno je verje-
ti, da zmorem! Nosečnica naj upošteva
naše nasvete, ki jih lahko in kolikor jih
zmore. Izkoristi naj možnosti, ki jih ima,
predebatira naj ovire tako s podporo
družine kot ginekologa, porodničarja in
diabetologa, poskuša naj najti ustrezne
načine zdravega življenja in diete. Nasve-
te naj vzame dobronamerno, terapija je
namreč nadvse učinkovita in uspešna.
Če kljub temu pride do zapletov, smo ob
nosečnici strokovnjaki, ki se bomo z vso
skrbjo in trudom potrudili za najboljši
možni izid, kljub možnim tveganjem.
Zdravniki in nosečnica z družino ima-
mo skupni cilj, to sta zdrav novorojen-
ček in porodnica, za dosego tega cilja pa
smo zaupni partnerji vsi skupaj.

Je nosečniška sladkorna bolezen, po
vaših izkušnjah spremljanja nosečnic,
nujno povezana z njihovim nezdravim
načinom življenja ali se lahko pojavi tudi
pri ženskah, ki živijo zdravo, se dovolj
gibajo, uživajo uravnoteženo prehrano,
ne kadijo in ne uživajo alkohola? 

Nosečniška sladkorna bolezen se lah-
ko pojavi pri vseh, ker je odvisna od ge-
netskih dejavnikov, ne samo okoljskih.
Je pa pri mladih, zdravih in normalno
prehranjenih redkejša. V naši analizi se
je izkazalo, da imajo tudi nosečnice, ki
so mlajše od 26 let, zdrave, normalno
prehranjene, brez sladkorne bolezni v
družini in brez dejavnikov tveganja za

pojav sladkorne bolezni, odstotek mož-
nosti, da dobijo NSB.

Bi preveč poenostavili, če bi rekli, da je 
le zdrav življenjski slog tista varovalka, 
ki nas lahko ubrani tudi pred sladkorno
boleznijo v nosečnosti? 

Mislim, da to kar drži. Razen če ima-
mo smolo z genetiko.

Ste naklonjeni temu, da nosečnica, pri
kateri je ugotovljen povišan sladkor v
krvi, neha biti aktivna in se odpravi na
bolniško, ali pa menite, da mesece do po-
roda lahko preživi enako aktivno in de-
lovno, kot če se bolezen ne bi pojavila? 

Pri gestacijskem diabetesu je eden
prvih terapevtskih ukrepov priporočilo za
polurni sprehod po glavnih obrokih. Ve-
liko aktivnosti je potrebno tudi za uved-
bo sprememb v načinu življenja, za uče-
nje in pripravo zdravih obrokov ter za nji-
hovo ustrezno razporeditev čez dan.

Za vas pravijo, da na pacientke delujete
umirjeno in sproščeno. Menite, da tudi to
vpliva na ugoden potek nosečnosti in
njene spremljajoče sladkorne bolezni?
Kakšne izkušnje imate?

Za mene osebno to pravijo? Če je tako,
hvala. Pri svojem delu zelo uživam. Po-
slanstvo čutim tudi v tem, da moje zna-
nje in izkušnje nosečnicam omogočijo
občutek varnosti. Težki primeri in zaple-
ti so mi izziv, take nosečnosti rada vo-
dim in se veselim uspešnih izidov. Mi-
slim, da podobno razmišljajo vsi kolegi
zdravniki. Nekaj najlepšega je po nekaj
mesecih skrbnega spremljanja nosečno-
sti, sprejemanja odločitev o zdravljenju,
spodbujanja in natančnega iskanja zna-
kov poslabšanja videti zdravega novoro-
jenčka v naročju utrujene, a srečne po-
rodnice.

Vsekakor je rezultat vodenja nosečno-
sti najboljši, če z nosečnico vzpostaviva
spoštljiv, zaupen in iskren odnos. Preskok
na drugačen način prehranjevanja, teža
diagnoze in grožnja, da bo nekaj naro-
be, je lahko za nosečnico res veliko bre-
me. Zavedam se, da so nosečnice zelo
motivirane in da naredijo, kar je v njiho-
vi moči, moja naloga pa je, da jih pri tem
spodbujam in da opozarjam, če se zdra-
vje ne izboljšuje ali če se celo slabša.

Nad nosečniško sladkorno bolezen z zdravim ž ivljenjskim slogom



Pri delu se pogosto srečujete z nosečnicami, ki imajo gestacijski
diabetes. Kako reagirajo bodoče mamice na dejstvo, da je
sladkor povišan in da bo zdrava prehrana postala del dnevnega
jedilnika?

Običajno so v stresu. Zlasti tiste, ki dobijo le napotnico
ginekologa za našo ambulanto, brez natančnejšega pojas-
nila izvida. Nosečnice, ki opravijo obremenilni test v naši
ambulanti, dobijo izvid diabetologa in se takoj pogovorijo
z medicinsko sestro edukatorko, ki nosečnici pove osnovne
podatke o nosečniški sladkorni bolezni s poudarkom na po-
menu doseganja normalne ravni krvnega sladkorja. Prejme
informacije, kako bo potekal nadzor krvnega sladkorja in
kako se bodo odvijali pregledi v diabetološki ambulanti. Če
dobi osnovne informacije takoj po postavitvi diagnoze, je
pomirjena.

Kaj opažate: ali je nosečnic z gestacijskim diabetesom čedalje
več ali trend ostaja skozi leta nespremenjen?

Število nosečnic z nosečnostno sladkorno boleznijo je če-
dalje večje, kar gre pripisati dejstvu, da ginekologi pogosteje
napotujejo nosečnice na presejalni test (OGTT). Posledično
pomeni to tudi več pozitivnih rezultatov. Nosečnice so čeda-
lje starejše in običajno imajo tudi povišano telesno težo. Pri
njih je večja verjetnost, da se razvije nosečniška sladkorna bo-
lezen, ni pa nujno, kajti imamo tudi veliko mladih in suhih
nosečnic. Upoštevamo zadnje smernice za klinično obravna-
vo sladkorne bolezni v nosečnosti, saj sladkorna bolezen po-
meni večje tveganje za zaplete v nosečnosti, med porodom
in pri otroku.

Pravijo, da se mlad človek zlahka prilagaja spremembam: ali je
tako tudi pri nosečnici, ko ugotovite, da ima povišan sladkor in
da bo treba uvesti inzulin in zdravo prehrano?

Inzulin je skrajni ukrep, ko smo izčrpali že vse možnosti
nadzora sladkorja s prehrano in gibanjem. Le manjši odsto-
tek nosečnic potrebuje inzulin do poroda. Največ sprememb
je treba narediti pri prehrani in življenjskem slogu. Te so za
vse najtežje, a nosečnice so običajno visoko motivirane, saj
se zavedajo, da niso odgovorne le zase, temveč tudi za nero-
jenega otroka.

Kakšni so komentarji, s katerimi se najpogostejše srečujete pri
bodočih mamicah?

Večkrat so jezne na zdravstveni sistem in na nove smer-
nice za postavitev diagnoze. Med njimi najdemo tudi take,
ki pravijo, da bodo končno uredile svoj nezdrav življenjski
slog, in vzamejo to kot priložnost za spremembe za celo dru-
žino.

V čem je bistvena razlika med nosečnico s sladkorno boleznijo
tipa 1 in novoodkrito sladkorno bolnico pri testu z glukozo?

To sta dva povsem različna tipa sladkorne bolezni. Tip 1 je
avtoimuna bolezen in zahteva takojšnje zdravljenje z inzuli-
nom. Ženske s tipom 1 sladkorne bolezni običajno načrtuje-
jo nosečnost skupaj z diabetološkim timom. Zanje je izjem-
no pomembno, da imajo že pred nosečnostjo zelo dobro nad-
zorovan in urejen krvni sladkor. Navadno so tudi na inzulin-
ski črpalki. Od začetka do konca nosečnosti so pod budnim
očesom diabetologa in po potrebi tudi edukatorke. Nosečno-
stna sladkorna bolezen nastane predvsem zaradi hormonov
posteljice, ki delujejo tako, da zmanjšajo učinkovitost delo-
vanja inzulina. Te nosečnice se z diabetološkim timom naj-
pogosteje srečajo na sredini nosečnosti. Obravnava se neko-
liko razlikuje. Pretežno z njimi delamo edukatorke s poudar-
kom na primerni prehrani, gibanju in izvajanju meritev krvne-
ga sladkorja. 

Zdrava prehrana ni temeljna le v času nosečnosti, postati mora
način življenja. Ali mamice obdržijo zdravo prehrano in dovolj
gibanja tudi po porodu?

Običajno so v stresu

Strah je prva reakcija ob novici, da se je nosečnosti pridružila sladkorna bolezen. V tem izredno pomembnem
življenjskem obdobju je skrb za zdravje na prvem mestu. Pri tem imajo edukatorke izredno pomembno vlogo, 
saj so partnerice pri vodenju bolezni in prehranske svetovalke bodočim materam. Njihovi nasveti so najboljša
popotnica za nadaljnje življenje družine. O srečnih koncih, ki so rezultat sodelovanja med nosečnico s sladkorno
boleznijo in strokovnim timom, sva spregovorili z Melito Cajhen, prof. zdr. vzg., edukatorko sladkornih bolnikov.

Osrednja tema:  Ženska in sladkorna bolezen – pogovor z Melito Cajhen
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® Živa Janež Višnar

Bodoče mamice najbolj preseneti omejitev sadja in prepoved
sadnih smutijev, ki so vir enostavnih sladkorjev. Velja prepro-
sto pravilo: bolj kot je živilo zmleto ali predelano, hitreje po
njegovem zaužitju poraste krvni sladkor.
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Melita Cajhen, 
prof. zdr. vzg.



Dobro vprašanje. Tako naj bi bilo. Nosečnicam svetujemo,
da po porodu ne potrebujejo več tako strogega režima pre-
hranjevanja. Kot je znano, kakih 40 odstotkov žensk z gesta-
cijskim diabetesom v starosti razvije tip 2 sladkorne bolezni,
zato svetujemo, da tudi po porodu obdržijo približno 80 od-
stotkov svetovanega režima prehranjevanja.

Kaj je zlato pravilo v komunikaciji z bodočimi mamicami, 
ko postanejo redne obiskovalke vaše ambulante?

Res je, da postanejo redne obiskovalke, saj prihajajo na 4
do 6 tednov. Tiste, ki so diagnosticirane že na začetku nose-
čnosti, vidimo kar pogosto. Mislim, da potrebujejo več po-
zornosti, kajti bodoče mamice so precej zaskrbljene za svo-
jega otroka. Vpliv imajo tudi drugi hormoni v nosečnosti, ki
povzročijo, da so nosečnice bolj občutljive. Z njimi razvija-
mo zaupljiv odnos in jih poskušamo razumeti, kadar je nad-
zorovanje sladkorja težje, zlasti v primeru inzulinskega zdra-
vljenja. Včasih uporabimo veščine psihoterapije. Ob obisku
se jim posvetimo, odgovarjamo na različna vprašanja in raz-
jasnimo dileme. 

Najlepši občutek je, ko pride po porodu mamica na obisk
z otrokom in pove, da smo skupaj nekako prišli do srečnega
konca. Pogosto povejo, da ta izkušnja z nami ni prehuda in
da so dobile kar nekaj navodil tudi za naprej v življenju. Več-
krat se zgodi, da nas v naslednji nosečnosti bodoča mamica
pokliče takoj, ko izve, da je ponovno zanosila, čeprav slad-
kor še ni povišan.

Za konec naj povem, da dostikrat rečejo, da so bile ob po-
stavitvi diagnoze jezne. Potem pa ugotovijo, da njihova teža
narašča primerneje kot v prejšnji nosečnosti, ko niso imele
nosečniške sladkorne bolezni, da manj zatekajo in se nasploh
počutijo bolje. Ključno je, da jim ob strani stojijo možje,
partnerji in družina. 

Kakšne jedilnike priporočate nosečnicam?

Svetujemo predpisano energijsko določeno uravnoteženo
zdravo prehrano – prehranski strokovnjaki čedalje pogoste-
je uporabljajo termin medicinska terapevtska prehrana.

Zagotoviti moramo primerno porazdelitev hranil, primer-
no količino beljakovin, ogljikovih hidratov in drugih mikro-
hranil. Obroki morajo biti redni, med glavnimi obroki sve-
tujemo malice. Nosečnice naj bi zaužile šest obrokov. Pri-
poročamo 50 do 60 odstotkov ogljikovih hidratov. Uživati je
treba kompleksne ogljikove hidrate, to so polnozrnati izdel-
ki, stročnice, otrobi. Nosečnice naj bi zaužile čim več zele-
njave. Uživanje sadja je omejeno na en sadež dva- do trikrat
na dan, zelene zelenjave pa lahko zaužijejo veliko. Hrana naj
bo beljakovinsko bogata (večji beljakovinski delež je potre-
ben pri vegetarijankah in zlasti vegankah), vsebovati mora
dovolj železa, kalcija in fosforja. Izogibati se je treba hrani
in pijači z visoko vsebnostjo sladkorja. Hrana naj bo pripra-
vljena z malo maščobami, ki morajo biti kakovostne. Pripo-
roča se izbor živil z nizkim glikemičnim indeksom. Nose-
čnicam, ki nimajo omejitev s strani ginekologa, poleg pre-
hrane priporočamo vsakodnevno 30-minutno zmerno tele-
sno aktivnost. Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 580 00 10, faks: +386 1 569 17 05
www.elililly.si

SIDBT00380a, 18.9.2017.

ŽIVETI OBIČAJNO, 
KOT LE MOGOČE.



Ostale aktivnosti

Osvetlitev objektov z modro
barvo ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni

Zveza društev diabetikov Slovenije se
je skupaj z društvi  priključila pobudi
osvetljevanja pomembnejših stavb v Slo-
veniji, s čimer smo se pridružili drugim
državam po svetu. Lani je bilo pri nas
osvetljenih 33 objektov, izložb in šol-
skih učilnic; tudi letos pričakujemo do-
ber odziv. Seznam lanskih slovenskih
osvetljenih objektov je objavljen na sple-
tni strani http://www.diabetes-
zveza.si/sl/svetovni-dan. 

Tradicionalno skupaj z
radioamaterji

SLODA in slovenski radioamaterji
bomo s pozivnima znakoma S55T in
S50G že devetnajstič opozarjali na po-
men izboljšanja življenja ljudi s sladkor-
no boleznijo in povečanja zanimanja jav-
nosti. S55T in S50G bosta opravljala pre-
nos na radioamaterskih radijskih valovih

November bodo zaznamovali številni dogodki
Tudi letos se bodo novembra zvrstila številna predavanja, športna srečanja in strokovni posveti. Ključne dogodke
smo zbrali v tokratnem napovedniku. Društva diabetikov po Sloveniji organizirajo pohode, predavanja, proslave,
razstave in druge aktivnosti. Seznam vseh aktivnosti je v spodnji tabeli kot tudi na spletni strani www.diabetes-
zveza.si. Pohode smo združili pod skupno ime Pohodi sladkorno bolezen. Z njimi želimo opozoriti na nujnost
takojšnjega ukrepanja ob diagnozi, predvsem pa spodbuditi zdrav način življenja, ki je temelj preventive. 

AKTUALNO:  Svetovni dan sladkorne bolezni – 14. november
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po celem svetu od petka, 10. 11. 2017,
od 18. ure do nedelje, 12. 11. 2017, do
14. ure. Za delo so predvidene tele fre-
kvence:

V primeru zani-
manja za vzposta-
vitev zvez na dru-
gih amaterskih
frekvencah (1,8
MHz, frekvence

WARC, 50 MHz, 144 MHz in višje) se
bomo z operaterji o prehodih dogovar-
jali sproti. V preteklih osemnajstih letih
smo vzpostavili nad 90.000 kontaktov z
večino »radioamatersko aktivnimi« drža-
vami sveta in oddali na desettisoče ak-
tualnih gesel SLODA in IDF.

19. tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni

Vsako leto se nacionalnega preverja-
nja znanja o sladkorni bolezni udele-
žuje čedalje več mladih. Tekmovanje je
postalo pomembna preventivna akcija
za zdrav način življenja, s katero dose-
žemo preko mladih tudi njihove starše

in stare starše. V letošnjem letu se je
šolskega tekmovanja udeležilo 433 šol,
najboljši tekmovalci pa se že pripravlja-
jo na državno tekmovanje, ki bo v sobo-
to, 18. novembra, na petih lokacijah.

8. Nacionalna konferenca
obvladovanja sladkorne bolezni

NIJZ skupaj z ministrstvom za zdra-
vje pripravlja konferenco z naslovom
Sladkorna bolezen skozi prizmo inte-
grirane oskrbe. Srečanje bo v Hotelu
Union v Ljubljani, 9. novembra 2017, z
začetkom ob 9. uri. Osrednja tema letoš-
nje Nacionalne konference obvladova-
nja sladkorne bolezni je pomen integri-
rane oskrbe pri obvladovanju sladkorne
bolezni.

Program, prijavni obrazec in dodatne
informacije o konferenci so dostopne
na http://www.nijz.si/sl/dogodki/na-
cionalna-konferenca-obvladovanja-slad-
korne-bolezni-2017.

Za več informacij poglejte na:
www.diabetes-zveza.si.

Vabljeni na predavanja, delavnice in razstave!
Čas in zbirno mesto Vsebina Organizira društvo diabetikov Kontaktna oseba in telefonska številka 
Sobota, 4. november

Ob 9.00, Gastro Ptuj Predavanji: Srce, ožilje in sladkorna bolezen, Mitja Krajnc, dr. med. spec. int.; Ida Fric, 041 469 510;
Zdrava prehrana in gibanje, Metka Rašl, v. m. d. Ptuj Sonja Korošak, 041 528 615

Ponedeljek, 6. november
Ob 17.00, Hotel Šport Otočec Prireditev ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni Novo mesto Tajništvo, 059 09 855, 064 160 300

Sreda, 8. november
Ob 17.00, ZD Kamnik Učna delavnica o sladkorni bolezni Kamnik Savica Juntez, 041 285 341

Četrtek, 9. november
Obvezna predhodna najava Učna delavnica šola zdravega načina življenja Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10

Sobota, 11. november
Ob 10.00, CSG Lenart Predavanje Ženske in sladkorna bolezen Lenart Ingrid Belšak, 051 321 976
Prejeli boste vabilo. Osrednja proslava ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni Mežica

Torek, 14. november
Preddverje ZD Postojna Razstava o sladkorni bolezni Postojna Silva Murovec Vatovec 051 233 510

Sreda, 15. november
Ob 16.00, Diabetični center Kranj Predavanje Obvladovanje samega sebe in samospodbujanje, Branka Strnša, dipl. univ. psih. Kranj Društvena pisarna, 031 485 470
Ob 17.00, v klubu PGZ, Murska Sobota Predavanje Ženske in sladkorna bolezen, dr. Nataša Pitz, spec. int., dr. med. Murska Sobota Danijela Santl Pintarič, 031 526 710

Četrtek, 16. november
Ob 16.00, Diabetični center Kranj Delavnice: diabetiki in telesna aktivnost, meritve KS, HbA1c, Danica Ostanek, prof. zdrav. vzg. Kranj Društvena pisarna, 031 485 470
Obvezna predhodna registracija Učna delavnica Šola zdravega načina življenja Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10
Ob 16.00, Delavski dom Trbovlje Proslava ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in 45-letnici društva Trbovlje Društvena pisarna, 051 335 614

Petek, 17. november
Ob 16.00, Gasilni dom Cerknica Predavanje Cerknica Doroteja Nared, 031 652 087

Torek, 21. november
Ob 16.00, prostori društva Predavanje Inkontinenca Litija in Šmartno Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 

01 898 15 84
Sreda, 22. november

Ob 17.00, ZD Kamnik Predavanje Sladkorna bolezen in zapleti Kamnik Savica Juntez, 041 285 341
Ob 17.00, Društvo upokojencev Trbovlje Literarni večer z Robertom Zupanom Trbovlje Društvena pisarna, 051 335 614

CW SSB
10 m 28.025 28.500
15 m 21.025 21.325
20 m 14.025 14.225
40 m 7.025 7.150
80 m 3.525 3.725



Preverite svoj krvni sladkor na brezplačnih meritvah!

Čas in zbirno mesto Organizira društvo diab. Kontaktna oseba in tel. številka
Ponedeljek, 6. november

Ob 17.00, Hotel Šport Otočec Novo mesto Društvena pisarna, 0590 39 855,
064 160 300

Torek, 7. november
Ob 10.00, Trubarjeva 15 Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10

Sreda, 8. november
Od 8.00 dalje, Spar Trbovlje Trbovlje Društvena pisarna, 051 335 614

Torek, 14. november
Ob 9.00, ZD Dravograd Dravograd Polžki Ervin Kodrun 040 562 472
Ob 11.00, ZD Kamnik Kamnik Savica Juntez, 041 285 341
Ob 10.00, Bonifika Koper Marija Podvršič, 031 708 132; 

Stanko Miklič, 031 714 821
Od 15.30 do 18.00, 
Slovenski trg, Kranj Kranj Društvena pisarna, 031 485 470
Ob 10.00, Trgovski center TUŠ Ljutomer Ingrid Belšak, 051 321 976
od 9.00 do 12.00, trgovina Medika Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10
(novi Mercator)
Od 9.00 do 12.00, Grajski trg Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10
Od 10.00 do 14.00, 
BTC Murska Sobota Murska Sobota Jožica Gibčar, 041 953 874
Preddverje ZD Postojna Postojna Silva Murovec Vatovec, 

051 233 510
Ob 13.00, Mercator center Slovenj Gradec Olga Repotočnik, 041 945 664

Sreda, 15. november
Od 8.30 do 12.00, od 15.00 do 
17.00, KS Plavž in na društvu Jesenice Društvena pisarna, 040 480 939
od 9.00 do 12.00, lekarna v Pivki Postojna Silva Murovec Vatovec, 

051 233 510
Četrtek, 16. november

od 9.00 do 12.00, lekarna v Postojni Postojna Silva Murovec Vatovec , 
051 233 510

Petek, 17. november
ob 16.00, gasilni dom Cerknica Cerknica Doroteja Nared, 031 652 087

Sobota, 18. november
od 9.00, trgovski center 
Mercator Lenart Lenart Ingrid Belšak, 051 321 976

Torek, 21. november
od 8.30 do 10.00, v društvu Kamnik Marija Podbevšek

Zbrala in pripravila Špelca Rudolf

Pridružite se nam na pohodih!

Čas in zbirno mesto Organizira društvo diab. Kontaktna oseba in tel. številka
Ponedeljek, 6. november

Ob 10.00, Trgovina Klasek Lenart Ingrid Belšak, 051 321 976
Torek, 7. november

Ob 10.00, Trubarjeva 15 Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10
Sreda, 8. november

Ob 13.30, OŠ Grm Novo mesto Danijela Vidmar, Frančiška Vovk,
064 160 300

Četrtek, 9. november
Ob 7.00, pisarna društva Litija in Šmartno Danijela Stojančić, 031 777 153

ali 01 898 15 84
Petek, 10. november

Ob 14.00, Podskrajnik pri Krajcarju Cerknica Doroteja Nared, 031 652 087
Ponedeljek, 13. november

Ob 9.00, pisarna društva Ptuj Ida Fric, 041 469 510
Ob 15.00, Občina Dornava Ptuj Marija Velikonja, 041 954 524
Ob 14.00, Občina Videm Ptuj Vera Rogina, 040 281 654

Torek, 14. november
Ob 11.00, OŠ Dravograd Dravograd Polžki Ervin Kodrun  040 562 472
Ob 10.00, pisarna društva Jesenice Čazim Babič 041 909 961
Ob 9.00, pred Marjanco Kamnik Katarina Ž. Arčon, 041 653 517
Ob 10.00, Bonifika Koper Marija Podvršič, 031 708 132;

Stanko Miklič, 031 714 821
Od 15.30 do 18.00, 
Slovenski trg, Kranj Kranj Društvena pisarna, 031 485 470
Od 15.30 do 18.00, 
Slovenski trg, Kranj Kranj Društvena pisarna, 031 485 470
Ob 8.30, pisarna društva Ljutomer Ingrid Belšak, 051 321 976
Od 11.00 do 12.00, Grajski trg Maribor Lidija Salamon, 02 228 23 10
Ob 11.00, mestno jedro Slovenj Gradec Ivan Gašper, 041 753 001

Sreda, 15. november
Ob 16.00, grad v Murski Soboti Murska Sobota Marija Barber, 031 511 816

Četrtek, 16. november
Ob 8.00, pisarna društva Litija in Šmartno Danijela Stojančić, 031 777 153

ali 01 898 15 84



Sladkorna bolezen (SB) je zelo kom-
pleksna bolezen. Gre za eno težjih kro-
ničnih bolezni, pri kateri je potrebno
kar nekaj samodiscipline. »Bolezen po
navadi udari kot strela z jasnega in lju-
dje, ko so v šoku, da to bolezen sploh
imajo, nemudoma začnejo spreminjati
svoj življenjski slog, ki so ga morda go-
jili 50 ali 60 let. Psihološki odziv na dia-
gnozo je večplasten. Nekateri ljudje jo
povsem zanikajo in se lahko dolga leta
obnašajo, kot da je nimajo. V vseh teh
letih si zelo škodujejo, saj je sladkorna
bolezen zelo zahrbtna, je kot počasen vi-
rus, ki te ‚nažira‘ od znotraj in dela ško-
do, ne da bi človek to res vedel. Po za-
četnem šoku ob diagnozi ravno s svojim
znanjem psihoterapije z ljudmi skušam
delati na partnerskem odnosu dveh ek-
spertov: enega za lastno telo, to je člo-
veka, ki ima SB in sebe najbolje pozna,
drugega pa v našem primeru mene kot
diabetologinje in mojega tima. Skušam
jih ohrabriti, opolnomočiti, spomniti na
vse njihove vire in moči, ki jih imajo v
sebi, da bi se zavzeli za dobro zdravlje-
nje svoje bolezni ter seveda to zdravlje-
nje povsem prikrojili svojim potrebam in
svojemu načinu življenja. Verjamem v
postopne spremembe in menim, da je pri
kronični bolezni nujno dobro poznava-
nje psiholoških vidikov in nudenje pod-
pore diabetikom, saj je dolgoročno to
zelo zahtevna bolezen,« je povedala dr.
Karin Kanc Hanžel.

Bolezen, ki ne gre na dopust
»Pri nekom, ki ima sladkorno bolezen

tipa 2 in morda sploh še ni zdravljen s
tabletami, nihanja krvnega sladkorja
niso tako izrazita. Pri drugem, ki se čez
noč sooči z diagnozo tipa 1 in potrebu-
je inzulinsko terapijo, pa so ta nihanja
lahko veliko hujša, predvsem v smer hi-
poglikemije. Ta izkušnja vsakogar zelo
prestraši. Nenehni strah pred hipogli-

kemijo človeka hromi, da je vseskozi v
nekem krču. Pretirani odzivi na hipogli-
kemijo ali hiperglikemijo zmanjšujejo
kakovost življenja. Pomembno je, da se
človek s sladkorno boleznijo in zdravnik
ali medicinska sestra odkrito pogovori-
ta o tem problemu in skušata v okviru
terapije, ki jo bolnik ima, najti najbolj-
šo rešitev,« svetuje dr. Karin Kanc Han-
žel.

Biti slišan
Zdravnica že dolgo dela z ljudmi, ki

imajo sladkorno bolezen, in že med svo-
jim študijem na Nizozemskem je spozna-
la, kako pomembno je upoštevati psiho-
loški vidik te bolezni. »Včasih je dovolj
že, da človeka, ki zboli, molče in z ob-
čutkom poslušamo. Če ga prezgodaj pre-
kinemo, nikdar ne pridemo do najdra-
gocenejših informacij, s pomočjo kate-
rih bi mu lahko najbolje pomagali. Mor-
da človek niti ne potrebuje konkretne-
ga nasveta, le nekoga, ki ga razume, ki
ga posluša in ki tudi odkrito prizna, da
SB v vsakdanjem življenju res ni enosta-
vna.« Zdravnica se sprašuje, kako poma-
gati: »Včasih le tako, da prisluhnemo ce-
lotni zgodbi, da s človekom iskreno so-
čustvujemo, spet drugič, da mu v spod-
budo povemo o uspešnih razpletih pod-
obnih izzivov pri drugih ljudeh. S pono-
som povem, da smo ravno v naši ordi-
naciji, po mojih podatkih prvi v Slove-
niji, pripravili delavnico za vse naše lju-
di s SB na temo psihologije in diabete-
sa.« Več koristnih informacij vas čaka na
spletnem naslovu www.jazindiabetes.si.

Ko se diabetes 
oglasi pri nosečnici

Kot povedo ženske, ki so jim v času no-
sečnosti odkrili nosečniški diabetes, jih
je to presenetilo in hkrati prestrašilo.
Zahvaljujoč skrbnim pregledom, ki so na
voljo v času nosečnosti, in strogim kri-

terijem, ki veljajo pri odkrivanju te bo-
lezni, ki najpogosteje vznikne v drugi po-
lovici nosečnosti, je lahko medicina v ve-
liko pomoč. »Zagotovo je presenečenje
za vsako žensko, ki nenadoma doživi
to diagnozo in se nemalokrat sooči z
novimi strahovi, kako bo z njo in njenim
otrokom. V naši ordinaciji imamo že
dolga leta program Noseča FIT-ka, ko
nosečnicam s SB, ki je ugotovljena v
času nosečnosti, v obliki delavnice nu-
dimo številne praktične napotke glede
prehranjevanja in na splošno življenja v
času nosečnosti, ko morajo biti pozor-
ne tudi na nihanje krvnega sladkorja.
Pogosto se sprašujem, kako to, da je za-
nimanje za te zelo kakovostne delavni-
ce tako slabo. Ali nosečnice dobijo do-
bre informacije morda z interneta, mor-
da pri svojem zdravniku? Na tem mestu
bi jih rada spodbudila, da bi se pogoste-
je odločale za tako delavnico. Prav no-
sečnostna SB daje kot »sreča v nesreči«
možnost, da se bodoča mati natančno
pouči o zdravem načinu življenja in pre-
hranjevanja in na tak način učinkovito
kroji usodo svoje družine. Večinoma je
mati tista, ki nakupuje živila in ki dne-
vno skrbi za to, kako se bo v družini
jedlo. Če prav zaradi SB dobi izkušnjo,
kaj je zdrava prehrana in na splošno
zdrav način življenja, bo, upamo, tak
vzorec ohranila še naprej, ko bo nose-
čnost že davno minila, in prav to je naj-
dragocenejši prispevek medicine v zdra-
vo prihodnost naroda.«

Pomen zgodnjega odkrivanja
bolezni pri nosečnici

Redni pregledi v času nosečnosti so na-
menjeni odkrivanju stanj, ki bi lahko
ogrožala mater ali bitje, ki raste pod nje-
nim srcem. Zato dr. Kanc Hanžel po-
udarja: »Pri nosečnici je izrednega po-
mena, da se SB pri njej ugotovi pravoča-
sno, da ji s pozitivno motivacijo stojimo

»Sreča v nesreči«

Bogate izkušnje srečevanja s sladkornimi bolniki je tokrat z nami delila dr. Karin Kanc Hanžel. V ordinacijo, 
ki jo vodi, se po pomoč poleg sladkornih bolnikov zatekajo tudi nosečnice, pri katerih diabetes največkrat odkrijejo
v drugi polovici posvečenega stanja. Kot pravi naša zdravnica internistka, k pacientom pristopa dobrovoljno in jih
skuša opolnomočiti tudi s spodbujanjem veselja do življenja. Včasih namreč življenje jemljemo preveč resno in se
ga ne znamo veseliti, še posebej, ko zbolimo.
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ob strani in jo spodbujamo k zdravi hra-
ni, počitku, gibanju in sproščanju. Vse
to zagotovo bistveno vpliva na zdravje
še nerojenega otroka in na splošno po-
čutje nosečnice. Izredno pomembno je
ločiti nosečnostno sladkorno bolezen
od slednje, ki je bila prisotna še pred
nosečnostjo, to je tipa 1 ali pa tipa 2. Ra-
vno zato smo v naši ordinaciji tudi pri-
stopili k posebni delavnici, ki ji ljubko
rečemo »Nosečka-to-be« in na katero
povabimo k sodelovanju vsa dekleta s
sladkorno boleznijo tipa 1 v naši ordina-
ciji, da se je udeležijo, ko sploh še ne na-
črtujejo nosečnosti. K sodelovanju smo
pritegnili znano ginekologinjo in porod-
ničarko Alenko Sketelj, dr. med., ki se je
v času svoje zdravniške kariere še pose-
bej posvečala nosečnicam s SB tipa 1. Če
nosečnica zanosi s slabo urejeno SB, bo
nosečnost potekala v neke vrste psiho-
loškem krču in hudem strahu pred tem,
kaj se bo zgodilo z otrokom in kako se
bo sploh rodil. Želeli bi, da bi bila vsa-
ka nosečnost srečno obdobje, ko se no-
sečnica lahko posveča sebi in otroku ter
v sodelovanju med diabetologom in po-
rodničarjem tako nosečnost pripelje do
srečnega konca z zdravim otrokom.«

Noseča FIT-ka
V okviru delavnic Noseča FIT-ka se

ukvarjajo tudi s psihološkim vidikom
nosečnostne sladkorne bolezni in veli-
kokrat je dovolj, da te psihične stiske
omenijo in da poslušajo zgodbe bodo-
čih mater. Izkušnje dr. Kanc Hanžlove ka-
žejo, da nosečnice na tak način šok ob
diagnozi prenesejo večinoma same, se-
veda pa zelo pomaga razumevanje v kro-
gu družine. »Najslabše je takrat, kadar
nosečnica začne kuhati drugačno hrano
zase kot za druge člane družine. V takem
primeru vemo, da je družinski člani ne
podpirajo ali pa sama ni raziskala mož-
nosti, da bi jo podprli. Ob takih zgodbah
skušam nosečnice spodbuditi, da se ena-
kega načina prehranjevanja, ki ni nič
drugega kot zdravo prehranjevanje, lo-
tijo vsi v družini.«

Jaz in diabetes – 
dva mojstra v kuhinji

Tako vabljiv je naslov knjige o zdravem
prehranjevanju za ljudi s sladkorno bo-
leznijo, ki so jo napisali v ordinaciji naše
sogovornice. Namenjena je vsem, pred-
vsem pa ljudem, ki imajo tip 2 in si že-
lijo izgubiti tudi kakšen kilogram. Avto-

rici »dveh mojstrov v kuhinji« sta Tinka
Gasser in dr. Kanc Hanžlova, pri pisanju
pa sta imeli pred očmi vse, ki si želijo je-
sti zdravo. Knjiga je »primerna tudi za
vsakega zdravega človeka, saj so recep-
ti enostavni, večinoma za slovensko hra-
no, ki jo nekako vsi znamo pripravljati,
vendar je tu poudarjen način, kako tako
hrano pripraviti res zdravo. Podali smo
tudi nekaj jedilnikov, ki so razporejeni
po letnih časih, kar ljudem omogoča,
da npr. vsaj teden dni ob spremembi let-
nega časa jejo po takem jedilniku in ob
tem pridobijo občutek za primerne ko-
ličine in tudi primerno razporeditev hra-
nil v dnevu. Zavzemamo se za štiri obro-
ke dnevno, pri čemer je pomembna tudi
kombinacija živil. Kar nekaj nosečnic
že ima to knjigo in so jo pohvalile, saj da
je uporabna za vsakdanje življenje, če-
prav jih vedno opozarjamo, naj upora-
bljajo te recepte, vendar tudi, da hujša-
nje med nosečnostjo ni primerno,« strne
dragocen nasvet dr. Karin Kanc Hanžel.

Staro reklo jesti za dva 
je preteklost

Včasih smo ob pogledu na nosečnico,
ki je k ustom nesla žlico, radi modrova-
li, da mora jesti za dva. Kaj pa danes,
smo vprašali zdravnico. »Reklo, da naj
bi nosečnice jedle za dva, verjetno izvi-
ra iz zgodovine, saj je bilo v starih ča-
sih na razpolago veliko manj hrane, kot
je je zdaj. Danes vsekakor ne velja, da
bi morala nosečnica jesti za dva. V dne-
vni prehrani prejme vse gradnike, ki jih
potrebujeta ona in nerojeni otrok. Pra-
va mala umetnost je sestaviti količine in
jedi, ki naj bi jih kuhala in jedla. Pri
tem lahko pomagamo, saj imamo ravno
s prehrano v nosečnosti kar veliko izku-
šenj. Poleg hrane je pomembno tudi
redno gibanje, še najbolje po vsakem
obroku npr. pol ure. Sem zagovornica
individualnega svetovanja glede na po-
trebe vsake nosečnice, tako da imamo
tudi v naši delavnici Noseča FIT-ka vse-
bine, ki so namenjene vsem, in tiste, ki
so individualno prikrojene potrebam
vsake nosečnice. Še enkrat poudarjam,
naj bo nosečnost kar se da veselo obdob-
je vsake nosečnice s čim manj skrbi, saj
je to najboljša dota, ki jo lahko dajo svo-
jemu še nerojenemu otroku. Če lahko
strokovnjaki ob tem pomagamo, smo
izpolnili svoje poslanstvo,« je pogovor
z nami ljubeznivo strnila dr. Karin Kanc
Hanžel.
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V nosečnosti se dogajajo izrazite hor-
monske spremembe, ki so potrebne za
rast in razvoj otroka, vplivajo pa tudi na
mater. Zelo pomembna je spremenjena
presnova ogljikovih hidratov. Presnova
matere se preusmeri v večjo porabo maš-
čob in ohranja ogljikove hidrate za plod,
da se tako omogoči zadostna preskrba plo-
da z glukozo. Na spremembo presnove
vplivajo hormoni, kot so zvišanje koncen-
tracije estrogena, progesterona, placen-
tarnega laktogena, placentarnega rastne-
ga hormona in še nekaterih drugih. Ti hor-
moni povečajo odpornost na inzulin v te-
lesu matere, zaradi tega pa se poveča zah-
teva po sproščanju inzulina iz materine
trebušne slinavke. Z napredovanjem nose-
čnosti se raven naštetih hormonov spremi-
nja in z višanjem njihove koncentracije se
veča stanje odpornosti na inzulin. Ta je naj-
večja v 3. trimesečju. Potreba po inzulinu
se takrat poveča za kar 200 do 250 odsto-
tkov! Če trebušna slinavka ne zmore sle-
diti večanju odpornosti na inzulin z izlo-
čanjem večje količine inzulina, se razvije
nosečnostna sladkorna bolezen, ki priza-
dene približno 10 odstotkov nosečnic.

Po rojstvu in iztisu posteljice se raven no-
sečniških hormonov dramatično zniža, s
čimer se zniža tudi potreba po inzulinu.
Pri ženskah, ki so imele nosečniško slad-
korno bolezen, se v nekaj dneh raven glu-
koze normalizira, kar pomeni, da nimajo
več sladkorne bolezni. Pri ženskah, ki so
imele sladkorno bolezen že pred nose-
čnostjo, pa se potreba po nadomeščanju
inzulina oziroma po drugi terapiji zniža na
raven pred nosečnostjo ali celo nižje. Do-
datno lahko v času po porodu dojenje zni-
žuje raven glukoze v telesu.

Vpliv hormonov 
pozneje v starosti

Velika nihanja hormonov se pri ženskah
zgodijo ponovno v času okrog menopav-
ze – zadnje menstruacije. Takrat se po-
membno zniža raven estrogena in proge-
sterona, kar lahko povzroča večja nihanja

glukoze v krvi. Verjetno to ni neposredni
učinek zmanjšane ravni hormonov, am-
pak posredni učinek teh hormonskih spre-
memb. V tem obdobju namreč lažje pride
do porasta telesne teže in predvsem do po-
večanja obsega pasu, kar vodi v večjo po-
trebo po inzulinu. V času menopavze lah-
ko prihaja tudi do vročinskih navalov in po-
tenja, kar zmanjša kakovost spanja, to pa
ima negativni učinek na krvno glukozo.
Ženske lahko pogosteje izkusijo tudi hi-
poglikemijo, zato je pomembno, da si do-
volj pogosto merijo glukozo, še posebej ti-
ste, ki se zdravijo z inzulinom.

Ženske pa lahko marsikaj naredijo, da
ublažijo vpliv menopavznih sprememb na
glukozo. Lahko skrbijo za redno telesno
vadbo. Poleg aerobnih aktivnosti (hoja,
tek, kolesarjenje, plavanje ipd.) so v tem
primeru posebej dobrodošle vaje za moč,
npr. vaje z utežmi, elastičnimi trakovi,
vaje z lastno težo, saj izboljšujejo občut-
ljivost telesa na inzulin. »Pomembno je
uživanje nizkokalorične hrane, bogate z
vlakninami, kar zelo olajša uravnavanje
krvne glukoze,« dodaja doc. dr. Draženka
Pongrac Barlovič, dr. med., ki tudi svetu-
je izogibanje kofeinu in alkoholu, da se
zmanjša pogostnost vročinskih navalov.

Spremljajoče bolezni in starost
Osebe s sladkorno boleznijo lahko zbo-

lijo hkrati še za kakšnimi tipičnimi sprem-
ljajočimi boleznimi. Pri sladkorni bolezni
tipa 1 so pogosta skupina spremljajočih bo-
lezni druga avtoimunska obolenja, ki so po-
gostejša pri ženskah. Med njimi sta najpo-

gostejši celiakija in avtoimunsko vnetje
ščitnice. Druga spremljajoča obolenja so
tudi diabetična ledvična okvara in srčno-
žilne bolezni. Te bolezni pa se zaradi ugod-
nega vpliva ženskih spolnih hormonov pri
njih pojavijo z nekajletnim zamikom v pri-
merjavi z moškimi, zato imamo lahko ob-
čutek, da je teh bolezni pri ženskah manj
kot pri moških.

Najpogostejši vzrok smrti pri sladkornih
bolnikih tipa 1, ne glede na spol, so prav
spremljajoče bolezni – srčno-žilne bolezni,
kot sta npr. srčni infarkt ali možganska kap.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 pa
v razvitem svetu rakaste bolezni počasi pre-
hitevajo srčno-žilne bolezni. Čeprav je tve-
ganje za te bolezni večje v primeru pridru-
žene sladkorne bolezni, ima človek s slad-
korno boleznijo eno prednost – pogoste
kontrole, veliko stikov z zdravstvenim ti-
mom, tako ob rednih pregledih pri zdrav-
niku in ob dodatnih posvetih pri medicin-
skih sestrah edukatoricah, sestrah v referen-
čnih ambulantah, ob opravljanju presejal-
nih pregledov za kronične zaplete ipd. vsi
ti stiki povečajo možnost, da bo morebit-
na pridružena bolezen ali zaplet pravoča-
sno spoznan in zdravljen. Na ta način se po-
veča možnost za dobre izide.

Včasih so ljudje, ki so zboleli za sladkorno
boleznijo tipa 1, umirali zelo zgodaj. Toda
doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.
med., ki se je pred kratkim vrnila z razisko-
valnega sodelovanja s Finske, kjer spremlja-
jo največjo kohorto bolnikov s sladkorno bo-
leznijo tipa 1, pravi, da ugotavljajo, da da-
nes večina ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1
živi več kot 50 let. Še več, doktorica pravi,
da je za današnje bolnike težko oceniti pri-
čakovano življenjsko dobo, ker se ta z vse
boljšimi načini zdravljenja nenehno daljša.

Izsledki nedavne raziskave potrjujejo tudi
pomen intenzivnega zdravljenja dejavni-
kov tveganja za srčno-žilne bolezni pri bol-
nikih s sladkorno boleznijo tipa 2. Z osem-
letnim intenzivnim zdravljenjem zvišane-
ga krvnega tlaka, holesterola in glukoze ter
s krepitvijo zdravega življenjskega sloga so
bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2 po
nekaj več kot dvajsetih letih spremljanja
prihranili približno osem let življenja.

Doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.
med., zato svetuje: »Srčno upam, da ko bo
zdravnik kateremu od bralcev ob nasled-
njem pregledu predlagal dodatno zdravi-
lo zaradi visokega krvnega holesterola ali
zvišanega krvnega tlaka, ta ne bo okleval
z rednim jemanjem priporočenega.«

OSREDNJA TEMA:  Ženska in sladkorna bolezen – hormoni
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Hormonske spremembe
® Nina Štagar

Telo ženske je skozi celotno življenje podvrženo vplivom hormonov. 
Še posebej izrazite spremembe se dogajajo v času nosečnosti in pozneje 
v času menopavze. Vse te hormonske spremembe v telesu pa seveda
vplivajo tudi na koncentracije glukoze in inzulina v telesu in posledično
povzročijo oziroma spremenijo potek sladkorne bolezni.

Doc. dr.
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Hčerka ima nosečnostno obliko sladkorne bolezni. Trenutno
prenavljajo stanovanje, zato za mlado družino kuhava midva z
možem. Ker nihče v družini nima izkušenj s sladkorno bolez-
nijo, vas prosim za nasvete, kakšna kosila naj jim pripravljam.

Nosečnostna oblika sladkorne bolezni je sicer edina, ki po poro-
du načeloma izzveni. Kljub temu da bolezen izgine, se svetuje
vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Pomembno je, da gospa
po porodu skrbi za urejeno telesno težo, se redno prehranjuje z ustrez-
nimi živili, pripravljenimi na zdrav način. Poleg hrane je pomem-
bno gibanje, vsaj 30 minut aktivnega gibanja na dan. Ker nosečno-
stna sladkorna bolezen predstavlja dejavnik tveganja za nastanek slad-
korne bolezni tipa 2, je pomembno jedilnike oblikovati tako, kot so
ji svetovali v diabetološki ambulanti. Priprava in serviranje hrane naj
bo takšno, da ne daje vtis »samo na vodi kuhane hrane«. Nosečni-
ca mora najbolj omejiti vnos škroba in sadja, saj sta obe skupini ži-
vil bogati z ogljikovimi hidrati, kar vpliva na nagel porast sladkorja
v krvi po jedi. Uporabljajte veliko zelenjave, vsaj 200–300 gramov
na obrok, pusto meso, skuto, jajca ali sire, ker so beljakovine po-
membne za zdrav razvoj otroka. Velikost porcije mesa naj se pribli-
ža velikosti in debelini dlani. Pri škrobni prikuhi se svetuje, da vsaj
nekajkrat uporabite kuhinjsko tehtnico. Pretežno za vse škrobna (še
ne kuhana) živila velja porcija v velikosti pesti; krompir ima nekaj

večjo vsebnost vode kot ostala škrobna živila, zato ga je lahko ne-
koliko več kot za pest. Uporabljajte veliko začimb, tisto, kar ima no-
sečnica rada. Ob kosilu ponudite kozarec vode, mineralne vode, li-
monado ali čaj z limono. Poobedek naj ne bo sladica, bolj primer-
na je majhna porcija narezanega sadja (ne preveč zrelo in ne suho
sadje!)

Naša vnukinja je tretjič noseča, prvič ni imela sladkorne bole-
zni, drugič in tretjič pa so ji diagnozo postavili v zadnjem tri-
mesečju nosečnosti. Skrbi nas, da bi ji sladkorna bolezen osta-
la. Slišali smo, da nekaterim nosečnicam visok sladkor ostane
tudi po nosečnosti. 

Večina nosečnic ima po porodu v krvi normalen sladkor. Težko
je napovedati, ali bo pri vaši vnukinji visok sladkor v krvi po poro-
du izzvenel. Vemo pa, da dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bo-
lezni tipa 2 predstavljajo čezmerna telesna teža, neaktiven življenj-
ski slog, neredna in neuravnotežena prehrana ter stres. Svetujem,
da vnukinji pomagate zagotoviti čim bolj zdrav način življenja, red-
ne in primerne obroke, dovolj gibanja in skrb, da se stresu po mož-
nosti izogiba. Pomaga tudi, da njena ožja in razširjena družina zdra-
vo prehranjuje, saj ji bo v takem okolju lažje premagovati naporno
življenje mlade mamice.

Nosečnost je posebno obdobje, ki že samo po sebi zahteva veliko pozornosti. Ko se
nosečnosti pridruži še sladkorna bolezen, je to obdobje lahko bolj naporno, predvsem
pa poraja nova vprašanja. Pri tem so tudi svojci tisti, ki jih velikokrat zelo skrbi. V
tokratni rubriki odgovarjamo na dve najpogostejši vprašanji bližnjih, ko se po pomoč
obrnejo k nam v ambulanto.

® Jana Klavs, edukatorka v UKC Ljubljana
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Danes 46-letna mati dveh otrok je za
sladkorno boleznijo prvič zbolela leta
1994, ko je bila noseča s prvim sinom.
Novica ni bila prijetna, se spominja Mari-
čičeva, ki je bolezen sicer poznala, saj je
bolnica s sladkorno boleznijo že leta tudi
njena mama: »Nosečniško sladkorno bo-
lezen so mi odkrili na prvih laboratorijskih
preiskavah. Moj ginekolog me je takrat
takoj poslal na Polikliniko UKC Ljubljana,
k diabetologinji Tomažičevi, ki me je po-
tem vodila do konca nosečnosti. Takoj so
me začeli zdraviti s kratko delujočim in-
zulinom, saj mi je zdravnica razložila, da
je to za plod v mojem primeru najboljše,
sicer bi prehitro rastel. Je bil pa tudi moj
sin v primerjavi z drugimi otroci že tako
kar velik. Na začetku me je zelo skrbelo,
najprej sem pomislila, kaj bo, če bo imel
sladkorno tudi otrok. A je bilo z njim ta-
krat in je na srečo tudi danes vse v redu.«
Z rojstvom sina je izginila tudi nosečniška
sladkorna bolezen in mlada mamica inzu-
linske terapije ni več potrebovala. Čez čas
je sledilo dolgo naporno obdobje, ko si je
družinica želela novega člana in Karmen
je prestala tri neuspešne nosečnosti, ki
jih je vsakič znova spremljala sladkorna
bolezen: »Imela sem tri prekinitve nose-
čnosti, enkrat pa je bila nosečnost že tako
visoka, da sem morala roditi. Pri vsaki no-
sečnosti sem imela diabetes. Ves čas sem
bila pretežka, 80 kilogramov in več sem
imela. Moja največja teža pa je bila sko-
raj 100 kilogramov. Nekaj let po rojstvu
drugega sina (ja, tudi v tej nosečnosti sem
imela nosečniško sladkorno bolezen, ki pa
po rojstvu ni izginila) sem si rekla: zdaj
pa dovolj te kilaže! Tudi moja diabetolo-
ginja Tomažičeva me je takrat opozorila,
da če bom tako nadaljevala, si bom izko-
pala prerani grob. Postavila me je na real-
na tla: ali bom pametno živela, se nor-
malno prehranjevala in znižala težo ali
pa si bom življenje skrajšala sama. Takrat
sem se močno zamislila.«

Naučila sem se živeti zdravo 
Maričičeva se je posvetila hujšanju, pre-

izkusila je vse mogoče diete, hujšala, ved-

no znova ponovno pridobivala telesno
težo in trajnejšega učinka ni bilo. Pred dve-
ma letoma jo je diabetologinja napotila na
Inštitut za preventivno medicino: »Tam se
med drugim ukvarjajo tudi s podporo pri
hujšanju in depresiji, usmerili so me v
zdrav življenjski slog, me naučili živeti
zdravo, da imam pet obrokov na dan,
kakšni naj bodo ti obroki, priredili so mi
gibanje in podobno. Če se tega lepo držiš,
izgubiš težo.« Karmen je v enem letu z vo-
denim programom hujšanja izgubila 26
kilogramov – in kar je najpomembnejše:
potrebna terapija za obvladovanje sladkor-
ne bolezni se je skoraj prepolovila. Doma-
či so jo na ne vedno lahki poti preobraz-
be življenjskega sloga vseskozi podpira-
li: »Sploh na začetku mi je bilo težko, saj
smo skupaj prej kdaj jedli čokolado, do-
mači so se potrudili, da je med mojim
hujšanjem niso jedli pred mano. Zelo so
me podpirali. Skupaj smo začeli hoditi na
sprehode. V bistvu imam že tri leta ume-
ten kolk in ne smem teči ali česa podob-
nega. Zato mi je dr. Hafnerjeva prilagodi-
la gibanje, da sem imela vsak dan uro
aktivne hoje v vsakem vremenu in sploh
me je zdravnica fizično in psihično pod-
pirala.«

Ne le bolezen, 
tudi počutje je neprimerljivo 

Znanci in prijatelji so njeno preobraz-
bo opazili in jo večkrat pohvalili, da iz-

gleda dobro. »Zdaj sem bolj samozave-
stna in se mi zdi prav smešno, ko kupu-
jem tekstil. Zdaj vzamem konfekcijsko
številko 40 ali 42, prej pa sem imela ved-
no težave z iskanjem večje številke in že-
lenih oblačil pogosto nisem dobila. Dru-
gi me pohvalijo, da sem videti mnogo bo-
lje, in samozavest zraste. Tudi domači so
zadovoljni in me stalno podpirajo, saj to
ni dieta, ki se konča, ampak spremem-
ba življenjskega sloga.« Karmen v okvi-
ru Društva diabetikov Ljubljana redno te-
lovadi in hodi na vodno aerobiko. V služ-
bo se vozi s kolesom in si vsak dan vza-
me čas za uro aktivne hoje.

Skrbite zase in si 
ne delajte odvečnih skrbi

Maričičeva se še dobro spomni, kako
jo je ob diagnozi nosečniška sladkorna
bolezen skrbelo v prvi nosečnosti, v
vsaki naslednji pa je bilo lažje. Tudi ko
je diabetes po rojstvu drugega sina ostal:
»Pri drugem sinu sem bila zaradi slad-
korne že manj zaskrbljena. Živela sem
s tem, se sprijaznila in si uredila tako,
da mi je bilo v redu. V nosečnosti sem
bila stalno pod nadzorom, saj je bila no-
sečnost rizična. Vsak teden sem imela
preglede. Prav spomnim se, da je bilo
to ob torkih, najprej pri diabetologinji
in potem še pri ginekologinji. Oni dve
sta stalno sodelovali in me nadzorova-
li. Rekla bi, da nosečniška sladkorna ni
noben bavbav. Žensk naj ne bo strah,
saj se da s sladkorno normalno živeti,
pripravljati barvite okusne obroke in
sladkorna dieta v resnici ni nič druge-
ga kot prehrana, ki je zdrava za vse čla-
ne družine. Da se narediti tudi dobre sla-
dice povsem brez sladkorja.« Karmen
Maričič opozarja, da je za preprečeva-
nje in obvladovanje sladkorne bolezni
pomemben zdrav življenjski slog, in
še: »Veliko pa je tudi na dedni zasnovi,
saj sta imeli v nosečnosti sladkorno bo-
lezen tako moja mama kot sestra – in
obe jo imata še danes. Tako da geneti-
ka dela svoje. Pomembno pa je, da čim
bolj zdravo jemo in se čim več gibamo
ter da nimamo preveč skrbi, saj stres ne
prispeva k dobremu počutju, kaj šele k
zdravju!«

Sladkorna ni bav-bav

Karmen Maričič je med vsako nosečnostjo zbolela za nosečniško sladkorno
boleznijo. Po rojstvu drugega sina je sladkorna bolezen ostala njena
najzvestejša spremljevalka.

OSREDNJA TEMA:  Ženska in sladkorna bolezen – osebna zgodba
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Tehnološki razvoj nas pospešeno
usmerja na področje aplikacij, ki nam po-
skušajo olajšati življenje, pa najsi gre za
hiter vpogled v stanje prometa na cesti
ali za vremensko napoved. Zato ni ne-
navadno, da temu gibanju sledijo tudi
podjetja s področja športa in zdravja ter
proizvajalci medicinskih pripomočkov.
Razvijajo aplikacije, ki omogočajo vpo-
gled v stanje telesa ter spremljajo naše
gibanje in športno aktivnost, lahko pa
sledijo tudi našemu zdravstvenemu sta-
nju in nam pomagajo pri spremljanju in
samovodenju nekaterih bolezni. 

Samokontrola sladkorne
bolezni in pametni merilnik

Samokontrola postaja vse enostavnej-
ša, izmerjene vrednosti so čedalje bolj
točne, dodatnih možnosti, ki jih ponu-
jajo merilniki, pa je vse več. Razvoj me-
rilnikov obeta tudi nove načine samokon-
trole in zato nove načine samovodenja
sladkorne bolezni. Pametni merilniki se
že znajo povezati s pametnimi telefoni.

Pametni merilnik in aplikacija
Povezovanje merilnika z aplikacijo za

sladkorno bolezen na pametnem telefo-
nu omogoča, da se izmerjene vrednosti
z merilnikom samodejno prenesejo v
aplikacijo. Vanjo se shranjujejo skupaj
s podatki o času meritve, uporabnik pa
k meritvi lahko enostavno doda oznako
na tešče, pred obrokom ali po njem, do-
piše vrsto zaužite hrane ali fotografira
svoj krožnik, doda telesno aktivnost in
odmerke inzulina ali drugih zdravil.
Tako so podatki o meritvah postavljeni
v kontekst, kar olajša samovodenje bo-
lezni in veča motiviranost uporabnika.

Kaj pa enostavnost?
Vodenje sladkorne bolezni s pomoč-

jo z aplikacije? Morda se sliši zapleteno,
a ni tako. 

Uporaba merilnika, ki se povezuje z
aplikacijo, ni zahtevna. Izvedba meri-

tve oziroma uporaba merilnika ni nič
drugačna kot uporaba brez aplikacije. Iz-
merjena vrednost se samodejno prene-
se v telefon in prikaže na zaslonu. Zdaj
pa ima uporabnik na voljo nekaj mož-
nosti, s katerimi lahko dodatno »opremi«
izmerjeno vrednost kar na svojem tele-
fonu. Lahko le potrdi predloge aplikaci-
je glede označbe na tešče, pred obrokom
ali po njem, lahko pa doda številne do-
datne informacije, ki so mu v prihodnje
v pomoč, ko se znajde v podobni situa-
ciji. Lahko na primer pogleda, kako je v
preteklosti ravnal ob podobnem obroku
hrane, in če je ukrep povzročil odklon
vrednosti sladkorja, svoje ravnanje tokrat
spremeni.

Tako uporabnik sčasoma pride do po-
membnih vpogledov v to, kako vsako-
dnevne dejavnosti vplivajo na glikemi-
jo, kar pripomore k razumevanju nara-
ve sladkorne bolezni in izboljša njeno sa-
movodenje. 

Aplikacija torej ponuja veliko možno-
sti, kako in koliko jih uporabnik izkori-
sti, pa je odvisno od njegovih želja in po-
treb.

Elektronski dnevnik 
oziroma podatki za 
edukatorja in zdravnika

Aplikacije ponujajo tudi možnost pri-
prave poročila o samokontroli za eduka-
torja in zdravnika. Najnaprednejše omo-
gočajo pripravo poročila v obliki barvne-
ga e-dnevnika samokontrole, ki ga upo-
rabnik lahko pošlje na elektronski naslov
prejemnika kar iz aplikacije na telefonu.

Aplikacije so za marsikoga sodobna
novost, s katero še nima izkušenj. Veli-
ko izmed njih je zelo uporabnih in res-
nično olajšajo življenje, zato jim je smi-
selno dati priložnost. Vse, kar potrebu-
jete, je ustrezen pametni telefon in mal-
ce poguma … ter seveda ustrezen pame-
tni merilnik.

Zdravstvene aplikacije za 
samovodenje sladkorne bolezni

Ni vedno enostavno urejati sladkorne bolezni, spremljati vrednosti sladkorja v krvi in razumeti vplivov raznovrstnih
vsakdanjih situacij na glikemijo. Strokovnjaki, ki razvijajo pripomočke in rešitve s področja sladkorne bolezni, si
neprestano prizadevajo razviti takšen sistem, ki bi posameznikom s sladkorno boleznijo čim bolj olajšal samovodenje.

ZA NAŠE ZDRAVJE:  Samokontrola

® Danica Ostanek, prof. zdr. vzg.
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Sladkorna bolezen v nosečnosti ni nov
pojav. Vemo, da so tovrstno sladkorno
bolezen imele generacije pred nami, pa
čeprav sladkorna bolezen ni bila ugoto-
vljena ali zdravljena, tako kot je danes.
Pogovor s starejšimi damami s sladkor-
no boleznijo potrjuje to domnevo, saj so
te zelo pogosto rodile otroka ali več otrok
s porodno težo nad 4000g. Makrosomi-
ja ali velik plod je ena najbolj očitnih po-
sledic previsokega sladkorja v krvi med
nosečnostjo.

Ko bodoča mama s sladkorno
boleznijo pride domov …

Današnji pogledi na spremljanje no-
sečnostne sladkorne bolezni so zelo dru-
gačni, kot so bili pred leti. Nosečnica naj
bi ves čas nosečnosti skrbela za urejen
krvni sladkor, ta je naravno nižji kot pri
osebah, ki niso noseče. Vsaka nosečni-
ca si želi, da bi bila zdrava. Dejstvo, da
ima povišan krvni sladkor, jo obremenju-
je, take nosečnice dejstvo, da imajo no-
sečnostno obliko sladkorne bolezni, po-
gosto prizadene. Ob povišanem sladkor-
ju v krvi se praviloma ne počutijo nič
slabše, zato jih »zdravljenje številk« še to-
liko bolj boli. Večina nosečnosti s sovpa-
danjem sladkorne bolezni se zaključi z
zdravljenjem brez zdravil, saj je naju-
činkovitejše zdravljenje zdrav življenj-
ski slog – hrana, gibanje in zdrav duh v
zdravem telesu! No, ravno tu se pa po-
gosto zaplete. Pa ne zato, ker nosečnice
niso motivirane za zdravje sebe in otro-
ka. Nasprotno, so najbolj motivirane in
najbolj »ubogljive« izmed vseh ambu-
lantnih bolnikov. Zaplete se doma, pri-
haja do navzkrižij, saj priporočila zdra-
vega življenjskega sloga pogosto ne ustre-
zajo možu ali partnerju. Za povrh svoje
mnenje prida še mama, bodoča babica,
in oče, bodoči dedek. Mnogokrat slišimo
izjave, kako so bili doma zgroženi nad
uvajanjem sprememb v prehrani, popol-

nemu izločanju sladkih pijač, količine
hrane so določene in ne dopuščajo »je po-
trebno jesti za dva«. Namesto da bi no-
sečnica v domačem okolju dobila podpo-
ro, se mora za nastalo situacijo zagovar-
jati in plavati med dvema bregovoma,
med ambulantnimi nasveti za zagota-
vljanje normalnega sladkorja v krvi in na-
sveti, ki sicer nudijo več udobja, vendar
vplivajo na povišan krvni sladkor. Mar-
sikateri nosečnici je trikrat težko: zara-
di samega dejstva, da ima nosečnostno
sladkorno bolezen in se mora držati pri-
poročil, zaradi uvajanja sprememb v je-
drno družino (mož in otroci) in ker se
mora zagovarjati pred svojimi ali može-
vimi starši, da je tako, kot se priporoča
prav. S pojavom sladkorne bolezni v dru-
žini naj bi se delno spremenil prehran-
ski režim za celo, osnovno ali razširjeno
družino, zato lahko razumemo, da se
svojci spremembam upirajo, saj spre-
membe tudi njim jemljejo nekaj brez-
skrbnega udobja. Če nosečnica kuha
»zdravo hrano« zgolj zase, si pripravi pe-
čen zrezek na žaru, dušeno blitvo in ku-
han krompir, za ostale člane pa dunajski
zrezek, z ocvrtim krompirčkom in keča-
pom, so to dejanja na kratki rok. Pripo-
ročila bodo upoštevali le nekaj mesecev,
kmalu po nosečnosti ali po zadnji kon-
troli v diabetološki ambulanti bo njihov
prehranski ritem ponovno tak, kot si ga
želijo ostali družinski člani. Čeprav smo
jih opremili z zdravimi nasveti, ki so
ustrezni za vse družinske člane in bi jih
bilo potrebno izvajati celo življenje, da
bi se s tem izognili prezgodnjemu poja-
vu sladkorne bolezni pozneje, pogosto
prejmemo klic novopečene mamice: »Go-
spa, ali lahko zdaj, po porodu, spet nor-
malno jem?« Kaj pa je to – normalno? Vse,
kar lahko in kolikor bi lahko? Lahko to-
liko, kot porabite ...Več kot se boste gi-
bali, več boste lahko pojedli! Pomem-
ben dejavnik tveganja za razvoj sladkor-

ne bolezni tipa 2 kmalu po nosečnosti je
čezmerna telesna teža. Tudi ta je pove-
zana s količino hrane in gibanjem, zato
težko pritrdimo želji, da gre lahko po
porodu vse po »starem«.

In zakaj nosečnice 
v ambulanti pogosto jočejo?

Jočejo, ker nosečnice pogosto jočejo,
jim nagajajo hormoni? Morda, a druga
plat joka je stiska, zgodbe in slike iz mla-
dosti, ko je doživljala in kot otrok sprem-
ljala odnose staršev ali starih staršev do
bolezni. Med seboj imajo zelo različne
izkušnje, izkušnje, ki so jih prejele od lju-
di, ki so ji bili za zgled.

zgled zglèd  zgléda m 2. oseba, stvar z
zelo izrazitimi, opaznimi lastnostmi,
značilnostmi, po katerih (naj) se kdo ra-
vna, jih posnema: oče mu je zgled / uči-
telji ga postavljajo vsem za, v zgled
(vir: SSKJ2)

Je vsak starš lahko za zgled? Koliko na-
redite vi, da ste svojim za zgled? Koliko
naredim jaz, da sem za zgled, zgled svo-
jim otrokom, prijateljem, sodelavcem,
bolnikom? Zgodbe teh nosečnic in dru-
gih mlajših bolnikov z novo diagnozo
sladkorne bolezni prizadenejo, lažje ra-
zumemo stisko in jok. »Veste, moj oče se
ni nič držal, sploh si ni hotel meriti slad-
korja v krvi, no, zdaj je pa mene to do-
letelo! Očetu so pred leti odrezali nogo,
slabo je skrbel zase. Z mamo sta se ves
čas kregala, želela mu je pomagati, pa si
ni pustil blizu!« ali pa »Nikoli ne bom po-
zabila stare mame, kako je na skrivaj
jedla piškote v kuhinji, piškote je imela
celo pod blazino. Če jo je pri tem zalotil
moj oče, več dni nista govorila.«

Radi kažemo na druge, kakšni da so,
sami pa si pozabimo nastaviti ogledalo.
Zgled in zdrave navade so najboljša dota,
kadar postavimo novo diagnozo: sladkor-
na bolezen.

Dedek in babica za zgled 

Vsak začetek je težak! Gledano z vidika števila rojenih otrok se je danes težje odločiti za družino, saj se letno rodi
10.000 otrok manj, kot se jih je pred desetletji. Statistika rojstev v zadnjih letih se giblje okoli 20.000 rojstev 
na leto, nove generacije so očitno manjše, kot generacije šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja. Mamice so
ob prvem porodu starejše, povprečna starost prvorodke je 30 let. Zaradi negotovosti zaposlovalne politike, dragih
stanovanj, dolgega študija in še mnogih osebnih zadržkov je nosečnost čedalje bolj načrtovana in potisnjena 
iz zgodnjih let mladostništva.

ZA NAŠE ZDRAVJE:  Sladkorna bolezen skozi generacije

® Jana Klavs
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Nosečnica mora v času nosečnosti
opraviti deset sistematičnih pregledov
in dve ultrazvočni preiskavi ter izvesti in-
dividualna svetovanja. Namen vseh teh
pregledov je aktiven zdravstveni nad-
zor nosečnic in ploda, da se oceni tve-
ganje za neugoden izid nosečnosti.

Prvi pregled nosečnica opravi v času
do 12. tedna nosečnosti; na tej podlagi
ginekolog opredeli stopnjo ogroženosti
nosečnosti. Če ugotovi, da je nosečnost
ogrožena, se poveže s sekundarnim
centrom za nadaljnje spremljanje. Po-
novni sistematični pregledi pri gineko-
logu se izvedejo približno v 24., 28.,
35. in 40. tednu nosečnosti. V 20. ted-
nu se izvede ultrazvočni pregled in
usmerjeni pogovor z nosečnico. V 16.,
32., 37., 38. in 39. tednu nosečnosti lah-
ko sistematične preglede opravi diplo-
mirana babica ali za samostojno delo iz-
obražena diplomirana medicinska se-
stra; če to ni mogoče, jih opravi gineko-
log.

Sistematični pregledi
Na prvi sistematični pregled mora

nosečnica priti do 12. tedna nosečno-
sti. Če pride prej, do 8. tedna nosečno-
sti, se pozneje, do 12. tedna, izvede le
še ultrazvočna preiskava. Na prvem si-
stematičnem pregledu ginekolog pre-
gleda zdravstveno dokumentacijo, dru-
žinsko, osebno, ginekološko in porod-
niško anamnezo, ki je usmerjena v de-
javnike tveganja, preveri tudi jemanje
folne kisline. Ginekolog naredi tudi gi-
nekološki pregled, po potrebi pa še bris
materničnega vratu (če je zadnji izvid
starejši od 3 let ali če je bil ocenjen s
PAP II ali več). Izvede se tudi orienta-
cijski splošni somatski status, merjenje
telesne teže in krvnega tlaka. Nosečni-
ca mora tudi v laboratorij, kjer naredi-
jo tele preiskave: hemogram, krvna
skupina in RhD, indirektni Coombsov
test (ICT), serološke preiskave na tok-

soplazmozo, sifilis in hepatitis B ter
urinske preiskave (albumin, sediment).
Če so pri nosečnici obremenilni dejav-
niki tveganja, se opravi tudi enourni
presejalni test s 50 grami glukoze, da
se odkrije morebitna sladkorna bole-
zen.

Pri vsakem naslednjem sistematičnem
pregledu se ponovno pregleda zdrav-
stvena dokumentacija, prav tako pa se
preveri osebna in nosečnostna anam-
neza od zadnjega pregleda. Izvede se
tudi ginekološki pregled po presoji, iz-
meri oziroma oceni se rast maternice, po
strokovni presoji se lahko izvede tudi
CTG, da se spremlja stanje ploda. Red-
no se spremljata tudi telesna teža in
krvni tlak nosečnice. Prav tako se izve-
dejo laboratorijske preiskave, kot so pre-
iskava urina, hemogram in nujno tudi
ICT v 28. tednu pri RhD-negativnih žen-
skah. Pri seronegativnih ženskah, pri
katerih je bil presejalni test na tokso-
plazmozo na prvem pregledu v nose-

čnosti negativen, se v 20. in 36. tednu no-
sečnosti test ponovi.

Ultrazvočne in druge preiskave
Prva ultrazvočna preiskava se opravi

med 8. in 12. tednom nosečnosti. Z njo
se izključi oziroma potrdi večplodna no-
sečnost in horionost, preverijo se ne-
pravilnosti zgodnjih oblik nosečnosti in
ali so prisotne nepravilne tvorbe v spod-
njem delu trebuha. Druga ultrazvočna
preiskava se opravi okrog 24. tedna, ko
se oceni morfologija ploda in ocena plo-
dove rasti. Če pa pride nosečnica na prvi
pregled po 24. tednu nosečnosti, se opra-
vita dve ultrazvočni preiskavi, da se do-
loči pričakovani datum poroda in mor-
fologija ploda ter ocena plodove rasti. Če
so prisotni obremenilni dejavniki pri no-
sečnici, se med 30. in 32. tednom izve-
de še dodatna preiskava z ultrazvokom.
Prav tako se dodatna preiskava izvede,
da se ugotovi lega posteljice, če obstaja
sum za nepravilnosti.

Nosečnost naj poteka varno in brezskrbno

Ko ženska zanosi, razmišlja o tisoč in eni stvari, ki jo mora urediti. Da ne bodo ene izmed težav tudi pravice 
iz zdravstvenega zavarovanja, smo zbrali vse na enem mestu. Navedene storitve se opravljajo pri nosečnicah, 
pri katerih nosečnost poteka brez težav. Če so zaradi zdravstvenega stanja nosečnice ali ploda potrebne dodatne
preiskave, pa imajo nosečnice tudi za te preiskave zagotovljeno plačilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Prav tako imajo dodatne pravice nosečnice s sladkorno boleznijo.

AKTUALNO:  Pravice iz osebnega zdravstvenega zavarovanja v nosečnosti
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Darko Bedjanič je predmetni uči-
telj, vendar njegov poklic ni vplival na
odločitev, da sodeluje v programu kot
laični svetovalec. Glavni razlog je bil,
da se sam še več nauči o bolezni in
hkrati znanje deli z drugimi. S slad-
korno boleznijo živi že 21 let in na-
njo gleda kot na razlog za spremem-
bo načina življenja. Za druge ljudi
zdravo življenje ni obvezno, sladkor-
ni bolniki pa so prisiljeni narediti
ukrepe za izboljšanje načina življenja.
S sodelovanjem v programu je želel
posredovati svoje izkušnje drugim,
toda trenutno je program v slepi uli-
ci. Težko je bilo svetovati drugim, saj
je bila potrebna previdnost in treba
se je bilo posvetovati z zdravnikom.
Ugotavlja, da ni skupnega jezika s
stroko in bolniki in je tako projekt
kar nekako zamrl.

Mirko Topolovec je upokojenec in
predsednik Društva diabetikov Maribor.
Njegova funkcija v društvu je vplivala,
da se je odločil za sodelovanje. Sam ima
sladkorno bolezen tipa 2 že 15 let in se
zdravi s tabletami, ne z inzulinom. Kot
sladkorni bolnik vsak dan pomisli na
svoj sladkor, ga meri in ve, da mora
ukrepati, če so vrednosti previsoke.
Paziti mora tudi pri prehrani in se gi-
bati. Zaveda se, da je preventiva bolj-
ša od kurative. Težavo ima z merje-
njem krvnega sladkorja, saj so lističi za
merjenje velik zalogaj, in misli, da bi
tudi sladkorni bolniki s tipom 2, ki se
še ne zdravijo z inzulinom, morali ime-
ti na voljo več lističev z naročilnico.
Kot laični svetovalec svetuje bolnikom
in jim odgovarja na vprašanja, na ka-
tera si sami ne znajo odgovoriti – kako
živeti, se gibati in prehranjevati. Seve-
da ne odgovarja na strokovna vpraša-
nja o bolezni, kako si aplicirati zdravi-

la, ampak uči, kako bolniki sami sebi
postanejo zdravniki. Bolniki si namreč
morajo ob pomoči zdravnikov sami
sladkorno bolezen prilagoditi. V dru-
štvu imajo 2 laična svetovalca, ki poma-
gata članom. Slednji se lahko enkrat na
mesec prijavijo na pogovor s svetoval-
cem, prav tako pa organizirajo tudi de-
lavnice 4 koraki za izboljšanje sladkor-
ne bolezni in Šolo zdravega življenja,
s čimer prav tako pomagajo sladkornim
bolnikom.

Marta Wolf je upokojenka, pri kate-
ri poklic tehnične risarke ni vplival na
odločitev o sodelovanju. Pravzaprav se
niti ni sama zavestno odločila, da bo so-
delovala. Je predsednica Društva dia-
betikov Gornja Radgona in ko se je
program laični svetovalec začel, so v
društvu določili gospoda, ki bo sode-
loval. A kot predsednica je z njim ho-
dila na vsa predavanja in tako je tudi
ona pridobila naziv. Tega ni načrtova-
la, a ji ni žal. Kot laična svetovalka hodi
na pogovor k starejšim, še posebej k ti-
stim, ki sami ne morejo v društvo, spi-
je z njimi kavico in jih potolaži. Moti
jo, da ni mogoče prav svetovati, ampak
samo tolažiti. Sama ima že 25 let slad-
korno bolezen in nima le lepih izku-
šenj. Pravi, da moraš biti vedno pri-
pravljen na vse, npr. na padec sladkor-
ja in posledice.

Kdo so naši laični svetovalci?

Zveza društev diabetikov Slovenije je zasnovala projekt Laični svetovalci
za sladkorno bolezen. Laični svetovalci s svojim znanjem in izkušnjami
prostovoljno pomagajo drugim sladkornim bolnikom z optimističnim
pogledom na razmere in razumevanjem njihovih potreb in težav, saj so
tudi sami sladkorni bolniki. Pogovorili smo se s tremi laičnimi svetovalci
in predstavljamo njihov pogled na projekt.

AKTUALNO:  Projekt Laični svetovalci

® Nina Štagar

Tudi v prihodnjih številkah Sladkorne
bolezni bomo poskušali predstaviti
laične svetovalce Zveze društev diabe-
tikov Slovenije. Če želite izvedeti več o
projektu, želite dodatne informacije
ali se pogovoriti s katerim od laičnih
svetovalcev, pišite na Zvezo društev
diabetikov Slovenije (sloda@siol.net).

Nosečnice med 35. in 37. letom staro-
sti imajo pravico do presejalnega testa
za Downov sindrom, ki je merjenje nu-
halne svetline ali trojni presejalni test.
Če je presejalni test pozitiven in nose-
čnice, starejše od 37 let, so upravičene
do horionske biopsije ali amniocenteze.

Kaj imajo dodatno krito
nosečnice s sladkorno
boleznijo

Iz obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja se krije aparat za določanje glu-
koze v krvi in diagnostični trakovi, če
so osebe do tega upravičene, v okviru
določenega cenovnega standarda.
Upravičene so osebe, ki se zdravijo z
inzulinom, bolniki, ki so na kombini-
rani peroralni terapiji in pri katerih je
pričakovati prehod na zdravljenje z in-
zulinom, prav tako pa tudi nosečnice
in matere, ko se zdravijo zaradi gesta-
cijskega diabetesa. Nosečnice, ki se
zdravijo z inzulinom in nimajo dobro
urejene sladkorne bolezni, so med dru-
gim upravičene tudi do zdravljenja z in-
zulinsko črpalko in do pripadajočih
potrošnih materialov. Inzulinska črpal-
ka je namenjena zdravljenju nestabil-
ne sladkorne bolezni in neprekinjeno

dovaja zadostne količine
inzulina v telo sladkorne-
ga bolnika. Nosečnice mo-
rajo za pridobitev črpalke
do tedaj aktivno sodelova-
ti pri zdravljenju in mora-
jo biti usposobljene za sa-
mokontrolo in ravnanje s
črpalko. To mora potrditi
diabetolog z izjavo, ki jo
priloži predlogu imenova-
nemu zdravniku Zavoda za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Slednji
določi upravičenost zdra-
vljenja s črpalko. Nosečni-
ce so upravičene do izpo-
soje črpalke za 18 mese-
cev. Nosečnicam, ki imajo
slabo urejeno sladkorno
bolezen, pa pripada tudi
senzor za kontinuirano
merjenje glukoze.



Za pravočasno odkrivanje očesnih
sprememb pri bolnikih s sladkorno bo-
leznijo, tako imenovane diabetične reti-
nopatije, opravljamo presejalne pregle-
de v centrih za presejanje diabetične re-
tinopatije. 

Presejalni očesni pregledi so name-
njeni vsakemu bolniku s sladkorno bo-
leznijo ob postavitvi diagnoze sladkor-
ne bolezni tipa 2 in v nadaljevanju vsaj
enkrat letno. Presejalni očesni pregled pri
otrocih in mladostnikih s sladkorno bo-
leznijo tipa 1 se opravijo prvič v staro-
sti 10 let ali nekaj let po odkritju sladkor-
ne bolezni oziroma po navodilu lečeče-
ga diabetologa in v nadaljevanju vsaj
enkrat letno. Presejalne očesne pregle-
de zagotavljamo v regionalno organizi-
ranih centrih za presejanje diabetične re-
tinopatije.

Diabetična retinopatija ter
poslabšanje vida in slepota

Diabetična retinopatija, obolenje oče-
sa, v razvitem svetu velja za zelo pogost
vzrok obolevnosti pri bolnikih s slad-
korno boleznijo, najpogostejši vzrok sle-
pote med aktivnim prebivalstvom, sta-
rim od 20 do 64 let, in pomemben vzrok
slepote med starostniki. Hudo poslabša-
nje vida lahko vpliva tudi na zmožnost
za opravljanje poklicnega dela. Število
slepih zaradi diabetične retinopatije bi
lahko s pravočasnimi očesnimi pregle-
di in z ustreznim zdravljenjem zmanj-
šali za več kot 90 odstotkov.

Kdaj nastopi 
diabetična retinopatija

Spremembe na očesnem ozadju
(mrežnici) nastopijo pri večini bolnikov

s sladkorno boleznijo po vsaj nekajlet-
nem trajanju sladkorne bolezni. Dlje kot
traja sladkorna bolezen, večja je verjet-
nost, da se spremembe pojavijo na očeh.
Pri kar tretjini bolnikov s sladkorno bo-
leznijo tipa 2 pa so spremembe prisot-
ne že ob ugotovitvi sladkorne bolezni. 

Katere so spremembe 
pri diabetični retinopatiji

Sprva nastopijo drobne krvavitve na
mrežnici. Stanje lahko vse življenje osta-
ne na začetni stopnji, ne napreduje in ne
vpliva na vid. Bolnik pa je ogrožen in vid
se lahko poslabša, če bolezen napredu-
je. Diabetična retinopatija lahko napre-
duje zlasti pri osebah s slabo urejeno
sladkorno boleznijo, slabše urejeno pov-
prečno ravnjo glukoze v krvi (HbA1c),
neurejenim krvnim tlakom in višjimi
vrednostmi maščob v krvi.

Napredovala 
diabetična retinopatija

Spremembe na očeh, ki vodijo v po-
slabšanje vida, so predvsem oteklina na
področju rumene pege mrežnice – dia-
betični makularni edem – in proliferati-
vna diabetična retinopatija. Diabetični

Presejalni očesni pregledi – 
da bi preprečili poslabšanje vida in slepoto

Vsak bolnik s sladkorno boleznijo je dolžan skrbeti za svoje zdravje in tudi
za dober vid. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo se pogosto pojavijo
spremembe na očeh, ki vodijo v poslabšanje vida. S pravočasnim odkritjem
očesnih sprememb in s pravočasnim zdravljenjem se poslabšanju vida
lahko izognemo. Samo z rednim pregledovanjem oči lahko pravočasno
odkrijemo spremembe na mrežnici in te zgodaj uspešno zdravimo, 
še preden se vid poslabša. Kajti ko je poslabšanje vida že prisotno, 
je za uspešno zdravljenje običajno že prepozno. 

ZA NAŠE ZDRAVJE:  Diabetična retinopatija
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CELJE – Oč� esni oddelek SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje;
bolniki se lahko naroč� ijo po poš� ti ali po telefonu: (03) 423 33
23 (sr. Tatjana Horvat)
KRANJ – Zdravstveni dom Kranj, Ambulanta za presejanje
diabetič� ne retinopatije, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj; bol-
niki se lahko naroč� ijo po poš� ti ali po telefonu: (04) 208 22 29
BLED – Center za Zgornjo Gorenjsko (Jesenice, Bled, Radovlji-
ca), Oč� esna ambulanta Zdravstvenega doma Bled, Mladinska
cesta 1, 4260 Bled; bolniki se lahko naroč� ijo po telefonu: 04
57 54 011 (torek med 10. in 13. uro) ali po elektronski poš� ti:
okulisticna.bled@gmail.com
NOVO MESTO – SB Novo mesto, Oč� esne ambulante, Šmi-
helska cesta 1, 8000 Novo mesto; bolniki se lahko naroč� ijo po
poš� ti ali po telefonu: (07) 391 63 50 (med 7. in 9. uro ter med
13. in 15. uro ob delavnikih)
IZOLA – SB Izola, Oč� esne ambulante, Polje 40, 6310 Izola; bol-
niki se lahko naroč� ijo po poš� ti ali po telefonu: (05) 660 63 53
ŠEMPETER – SB dr. Franca Derganca, Oč� esne ambulante,
Padlih borcev 13a, 5290 Š� empeter pri Gorici; bolniki se lahko

naroč� ijo po poš� ti ali po telefonu: (05) 330 10 06 in (05) 330
10 07
MARIBOR – UKC Maribor, Oč� esni oddelek UKC Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor; bolniki se lahko naroč� ijo po
poš� ti ali po telefonu: (02) 321 17 17 (center naroč� anja)
MURSKA SOBOTA – SB Murska Sobota, Oč� esne ambulante
Rakič� an, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9001 Murska Sobota; bolniki se
lahko naroč� ijo po poš� ti ali po telefonu: (02) 512 33 72 (med
8. in 12. uro)
LJUBLJANA – UKC Ljubljana, Oč� esna klinika UKC Ljublja-
na, Grablovič� eva 46, 1000 Ljubljana; bolniki se lahko naroč� ijo
po poš� ti ali po telefonu (01) 522 17 48 (vsak delavnik med 8.
in 11. uro) 
– Oddelek za ambulantno diabetološ� ko dejavnost, Interna kli-
nika (Klinič� ni oddelek za endokrinologijo, diabetes in presno-
vne bolezni), Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana; bolniki se lahko na-
roč� ijo osebno z napotnico v pisarni oddelka, po faksu (01)
522 25 16, po poš� ti na naslov oddelka ali po telefonu (01)
522 11 77 (med 8. in 15. uro) 

Seznam centrov za presejanje diabetične retinopatije in možnosti za kontakt in naročanje



makularni edem nastane zaradi osla-
bljene stene žil mrežnice, ki povzroča-
jo nabiranje tekočine in maščob v mrež-
nici v rumeni pegi ali pod mrežnico.
Proliferativna diabetična retinopatija pa
nastane zaradi zapore žil mrežnice, za-
radi česar je mrežnica slabše prekrvlje-
na, na površini mrežnice se razraščajo
vezivno-žilne membrane, ki lahko pov-
zročijo odstop mrežnice. Žilice v vezi-
vno-žilnih membranah lahko počijo in
povzročijo krvavitev pred mrežnico ali
v steklovino in zato nenadno poslabša-
nje vida.

Z uvedbo sistematičnega presejanja
za odkrivanje diabetične retinopatije
zmanjšamo tveganje za poslabšanje vida
in pojav slepote pri osebah s sladkorno
boleznijo.

Presejanje za odkrivanje diabetične
retinopatije se v Sloveniji izvaja že več
kot 20 let. Da bi zmanjšali pojav slabša-
nja vida in slepote oseb s sladkorno bo-
leznijo, je bilo v Sloveniji z novim pro-
gramom v letu 2015 uvedeno sistemati-
čno presejanje za odkrivanje diabetične
retinopatije na nacionalni ravni. Pro-
gram presejanja za odkrivanje diabetične
retinopatije temelji na regionalni orga-
niziranosti (v vsaki regiji je vsaj en cen-
ter, v katerem poteka presejanje) in na
enotnem pristopu k pregledu ter napo-
tovanju na zdravljenje, če je to potre-
bno.

S sistematičnim presejanjem za od-
krivanje diabetične retinopatije odkrije-
mo osebe, pri katerih bolezen lahko na-
preduje in povzroči poslabšanje vida ali
slepoto. Napredovanje diabetične retino-
patije je sprva asimptomatsko, zato ga
oseba ne zazna in ga lahko odkrijemo le
s presejalnim pregledom. Zgodnje odkri-
vanje napredovanja diabetične retino-
patije je izjemno pomembno, saj se le
tako lahko zdravi pravočasno in uspešno.
Osebe s sladkorno boleznijo imajo tako
večje možnosti za ohranitev vida, kar jim
omogoča samostojnost, sposobnost
opravljanja vsakdanjih opravil in zmož-
nost za delo ter ne nazadnje tudi boljšo
kakovost življenja.

Kako poteka presejanje 
za diabetično retinopatijo

Bolnika s sladkorno boleznijo v pre-
sejalni center napoti družinski zdravnik
ali lečeči diabetolog z napotnico. 

Presejalni pregled zajema kratek po-
govor, navedbo podatkov o sladkorni

bolezni in morebitnega poslabšanja vida,
določitev vidne ostrine, fotografiranje
mrežnice, spremljanje in napotovanje
bolnikov na zdravljenje ali pa na pono-
vni presejalni pregled čez nekaj mese-
cev ali čez leto dni. Nujno je treba vede-
ti, da se določanje vidne ostrine opravi
s pomočjo očal za daljavo, ki jih pre-
iskovanec prinese s seboj. Če je vidna
ostrina slaba, tudi če ni povezana z dia-
betično retinopatijo, je preisklovanec
napoten na klinični očesni pregled, da
se ugotovi vzrok poslabšanja vida.

Presejanje poteka na osnovi fotografi-
ranja mrežnice s kamero, ki ga izvede di-
plomirana medicinska sestra. Zdravnik
oftalmolog pregleda fotografije in na
podlagi osnovnih podatkov o sladkorni
bolezni, določitve ostrine vida in odčit-
ka stanja mrežnice s fotografij določi
stopnjo okvare mrežnice. Če je potrebno,
osebo napoti na očesni pregled za iz-
vedbo diagnostike ali zdravljenja. 

Presejanje diabetične retinopatije se
razlikuje od pregleda pri zdravniku of-
talmologu. Napotena oseba v okviru pre-
sejalnega pregleda s fotografiranjem
očesnega ozadja s kamero ni pregleda-
na pri zdravniku. 

Prednosti vključitve 
v program presejanja

Presejalni program omogoča enoten
pristop k pregledu, še pomembneje pa
je: ko je oseba v programu sistematično
vodena, avtomatično pridobi datum za

ponovni pregled ali za zdravljenje. Ko je
oseba s sladkorno boleznijo uvrščena v
program presejanja, ima zagotovljeno
optimalno sistematično obravnavo. 

Vsaka oseba, obravnavana v presejal-
nem centru, je neposredno napotena na
zdravljenje, če je to potrebno. Shranje-
vanje digitalnih fotografij mrežnice in be-
leženje splošnega stanja o sladkorni bo-
lezni nam omogočata natančno sprem-
ljanje napredovanja bolezni in s tem
boljše ukrepanje. To je pomembno tako
pri načrtovanju spremljanja in preven-
tivnih pregledov kot tudi zdravljenja.

Izvid presejalnega pregleda prejmeta
oseba, ki je bila obravnavana, in tudi
napotni zdravnik.

Kdo je vključen 
v presejalni program
diabetične retinopatije
• vsak bolnik z novoodkrito sladkorno

boleznijo;

• vsak bolnik s sladkorno boleznijo brez
diabetične retinopatije ali z začetno
diabetično retinopatijo;

• vsak bolnik z zdravljeno napredoval-
no diabetično retinopatijo (prolifera-
tivno diabetično retinopatijo ali diabe-
tičnim makularnim edemom), ki je
stabilna vsaj eno leto;

• vsaka bolnica s sladkorno boleznijo,
ki načrtuje nosečnost;

• vsaka nosečnica s sladkorno boleznijo.

Za dodatne informacije o bolezni se obrnite na vašega zdravnika.

Viri: 1. Sladkorna, Marec 2013; Sodobna obravnava bolnika z diabetičnim makularnim edemom.  
Dostopno na http://www.diabetes-zveza.si/uploads/revija/pdf/SB98_1-48_screen.pdf; dne 6.sept. 2014.

Datum priprave informacije: februar 2017.

Imate sladkorno bolezen?
Diabetični makularni edem je resen zaplet sladkorne bolezni.1

Kontaktirajte svojega diabetologa ali osebnega zdravnika,  
da vas napoti na očesni pregled. Ukrepajte pravočasno!

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300-75-50
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Ali lahko razložite, kaj je lipohipertro-
fija in kako pogosta je pri sladkornih bol-
nikih? Lipohipertrofija je oteklina oziro-
ma tvorba v podkožnem maščobnem tki-
vu, ki je posledica hipertrofičnih (pove-
čanih) maščobnih celic. Vzroke za nasta-
nek lipohipertrofije pripisujemo pona-
vljajočim se mikro poškodbam ob prodi-
ranju igle skozi kožo, citokinskemu od-
zivu in obnavljanju celic pod vplivom in-
zulina, ki je strukturno podoben rastne-
mu faktorju IGF-1 in spodbuja delitev ce-
lic. Lipohipertrofija je zelo pogosta, saj
študije kažejo, da je prisotna pri 64 odstot-
kih bolnikov, ki si vbrizgavajo inzulin.

Zakaj pride do nastanka lipohipertro-
fije pri sladkornih bolnikih? Koliko na
to vpliva večkratna uporaba iste igle?
Obstajajo trije glavni dejavniki nastanka
lipohipertrofije, in sicer glede na to, ko-

liko časa traja inzulinska terapija, ali bol-
nik spreminja mesta vboda oziroma ali to
izvaja pravilno ter kako pogosto menja
igle. Pri večkratni uporabi iste igle se po-
škoduje konica igle in odstrani plast sili-
konskega maziva, zaradi česar se poveča
sila ob prodiranju igle skozi kožo in tudi

ob izvleku igle iz kože. Poškodovana igla
poškoduje zdrava tkiva, kar vodi v lipo-
hipertrofijo.

Kako lipohipertrofija vpliva na samo
vodenje sladkorne bolezni? Kaj se zgodi,
če si bolnik vbrizga inzulin na lipohiper-
trofično mesto? Če se inzulin vbrizga na
mesto z lipohipertrofijo, se ne bo pravil-
no vsrkal. Absorpcija je upočasnjena in
zmanjšana, kar lahko pripelje do hiper-
glikemije in zaradi tega posledično do
predpisovanja večjih odmerkov inzulina.
Ko si bolnik občasno vbrizga inzulin v
obrobni del lipohipertrofičnega tkiva, kjer
je absorpcija hitra, ali v zdravo maščob-
no tkivo, kjer je absorpcija normalna, lah-
ko pride do hipoglikemije. Kot kaže, ima-
jo bolniki z lipohipertrofijo visoko tvega-

Tvorba v podkožnem maščobnem tkivu

Mike Smith iz Velike Britanije je strokovnjak z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju diabetesa in član
znanstvenosvetovalnega odbora FITTER (Forum for Injection Technique & Therapy Expert Recommendations).
Odbor sestavlja 13 mednarodnih članov, ki so leta 2016 v sodelovanju s kliniko Mayo, eno najuglednejših
zdravstvenih ustanov na svetu, pripravili nove smernice oziroma priporočila glede tehnik vbrizgavanja inzulina.
Priporočila zajemajo praktične napotke z različnih področij, med njimi tudi varne tehnike vbrizgavanja pri odraslih
in otrocih, izbiro dolžine igle za inzulinske peresnike ter preventivo in ravnanje
ob pojavu lipohipertrofije. Izraz, ki ga vse pogosteje slišimo, predvsem kot
možen pojav pri izvajanju napačnih tehnik vbrizgavanja inzulina.

ZA NAŠE ZDRAVJE:  Lipohipertrofija

® Nataša Severkar Dormiš

Glavni dejavniki nastanka lipohipertrofije pri
sladkornih bolnikih so čas trajanja inzulinske

terapije, nedosledno menjavanje mest
vbrizgavanja inzulina in večkratna uporaba

iste igle. 

Lipohipertrofija (pogost pojav ob napačni
tehniki vbrizgavanja inzulina) je oteklina
oziroma tvorba v podkožnem maščobnem

tkivu, ki je posledica hipertrofičnih
maščobnih celic.

Mike Smith
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nje za nepojasnjene hipoglikemije in hi-
perglikemije. Na to temo bi bilo treba iz-
vesti dodatne študije.

Ali na pojav lipohipertrofije vpliva
tudi dolžina igel za inzulinske peresni-
ke? Ni dokazov, da bi dolžina igle vpliva-
la na nastanek lipohipertrofije. Predolga
igla predstavlja tveganje za vbrizganje in-
zulina v mišico. Pacienti bi morali upora-
bljati igle dolžine 4 milimetre, po potre-
bi narediti tudi kožno gubo, da zmanjša-
jo tveganje.

Katera so uradna priporočila glede dol-
žine igel za inzulinske peresnike? Vsem
bolnikom se priporoča uporaba 4-mili-
metrske igle oziroma, če te niso na voljo,
lahko tudi 5-milimetrske igle. Otroke, mla-
de odrasle in vitke odrasle je treba oceni-
ti in po potrebi uporabiti kožno gubo,
tudi pri igli dolžine 4 milimetre.

Ali se pri odraslih razlikuje tehnika
vbrizgavanja inzulina glede na dolžino
igle? Z iglo dolžine 4 in 5 milimetrov se
inzulin vbrizga pod kotom 90 stopinj, pri
večini bolnikov brez kožne gube. Pri odra-
slih, ki uporabljajo 6-milimetrsko iglo, je
treba oceniti in po potrebi uporabiti kožo
gubo. Otrocih, mladi odrasli in vitki odra-
sli naj izvajajo vbrizgavanje inzulina s ko-
žno gubo. Pri otrocih se odsvetuje upora-
bo igle dolžine 5 in 6 milimetrov, saj je tve-
ganje za vbrizganje inzulina v mišico pre-
visoko.

Ali bi močnejši sladkorni bolniki mo-
rali uporabljati daljše igle? Ne. Dokazi ka-
žejo, da so 4-milimitrske igle za peresni-
ke primerne za vse bolnike, ne glede na
indeks telesne mase, starost ali etnično pri-
padnost. Povprečna debelina kože je 2
milimetra pri vseh bolnikih. Debelina
maščobnega tkiva pa je spremenljiva tudi
pri močnejših bolnikih (okončine imajo
lahko malo maščobnega tkiva). Inzulin se
v maščobnem tkivu vsrka na enak način,
ne glede na globino injiciranja.

Kaj bi še svetovali sladkornemu bolni-
ku za optimalno vodenje sladkorne bo-
lezni? Uspešno vodenje sladkorne bole-
zni je velik izziv za sladkorne bolnike in
zdravstveno osebje. Optimalni nadzor
glukoze v krvi je povezan s 4 elementi sa-
mooskrbe: to so pravilna tehnika vbri-
zgavanja inzulina, pravilna vrsta in odme-
rek inzulina, prehrano in telesna aktivnost.
Tehnika vbrizgavanja inzulina je pogo-
sto zanemarjena v prid drugih treh ele-
mentov, toda dokazi kažejo, da lahko to
privede do bistveno slabših zdravstvenih
rezultatov in s tem tudi povečanih stroškov
v zdravstvu. 

Žal jim je športna sreča obrnila hrbet.
Po odlični igri in eni najboljših tekem
prvenstva se je ta končala z rezultatom
3 : 3. Sledili so penali, kjer so imeli Rusi
več športne sreče in zadeli vse proste
strele, Slovenija pa je enega zgrešila. Ne
glede na »končno loterijo« so slovenski
diabetiki zasedli odlično 4. mesto v Ev-
ropi in tako postali nosilci skupine v Bra-
tislavi 2018. Slovenska DIA reprezentan-
ca se je tako prvič povzpela pod sam ev-
ropski vrh. Bila je največje odkritje prven-
stva, čeprav osiromašena zaradi odsotno-
sti nekaterih standardnih igralcev. Trener
Simon Rosič je iz fantov iztisnil maksi-
mum, fantje so pa z borbeno, zrelo in od-
govorno igro dokazali, iz kakšnega testa
so. Imeli so najboljšo obrambo, manjka-
la je še samo jago-
da na tortici. Ta je
odšla v Rusijo, ki
ima zagotovo več-
jo izbiro kvalite-
tnih nogometašev.

»Pred
Slovenci kapo
dol«

To so vedeli tudi
navijači, saj so na
vseh »slovenskih«
nastopih navijali
za Slovence. Tudi
na četrtfinalni tekmi proti domačinom
Romunom je bila večina navijačev v dvo-
rani »slovenska«, saj so se Rosičevi iz-
branci morali boriti tudi proti »domačim
sodnikom«. V predtekmovanju so Slo-
venci igrali v skupini D in osvojili prvo
mesto po zmagi nad vedno neugodnimi
Belgijci z 8 : 1 ter z neodločenim izidom
z lanskimi prvaki, Bosno in Hercegovi-
no, z izidom 1 : 1. V četrtfinalu so padli
domačini Romuni s 4 : 1.  Za pohod do
finala so bili Slovencem na poti vedno
neugodni Madžari, ki so premagali Slo-
venijo v zadnjih treh minutah s 3 : 1.
Tretji gol je padel v zadnji sekundi, ko so
Slovenci igrali brez vratarja.

Četrto mesto
Slovenija se je s četrtim mestom povz-

pela pod sam evropski vrh diabetičnih re-
prezentanc, kjer igrajo nogometaši iz na-
juspešnejših evropskih klubov, ki so zbo-
leli za neozdravljivo sladkorno bolezni-
jo. Prvenstvo se je zaključilo organizacij-
sko uspešno brez resnejših poškodb in
drugih zdravstvenih zapletov. Reprezen-
tance imajo za sabo močne evropske klu-
be, nacionalne nogometne zveze in bo-
gate sponzorje, da lahko izpeljejo večdne-
vne priprave in tekme za trening. Slove-
nija nima takega razkošja. Zdravstveno
stanje nogometašev je bilo skozi celo
prvenstvo zelo dobro in stabilno, saj ga
je strokovno odlično spremljala diplo-
mirana medicinska sestra Mima Zadnek.

Slovenski diabetiki 
na vrhu Evrope

Evropsko prvenstvo nogometašev s sladkorno boleznijo DiaEuro 2017 je
zaprlo svoja vrata v dvorani Dinamo v Bukarešti. Prvaki so že drugič
postali Hrvati, ki so v finalu premagali Madžare. Polfinale je bil obarvan
modro-belo-rdeče med Slovenijo in Rusijo. Velika borbenost, srčnost in
disciplina v igri bi lahko Slovence pripeljala do brona. 

AKTUALNO:  DiaEuro 2017

® Dominik Soban

Naša reprezentanca

Vsi igralci se zdravijo z inzulinom in in-
zulinskimi črpalkami.

Legenda slovenskega futsala in gori-
škega nogometa Simon Rosič je uspel iz
nogometašev iztisniti največ in tako je
dosegel odlične rezultate. Seveda brez
asistence Staneta Črviča in športnega
direktorja Dominika Sobana, očeta dia-
betičnega futsala, vseh teh uspehov ne
bi bilo. Zahvala gre tudi vsem slovenskim
sponzorjem, zlasti generalnemu spon-
zorju Novo Nordisku, Zvezi društev dia-
betikov Slovenije, Nogometni zvezi Slo-
venije in Društvu diabetikov Nova Go-
rica, ki je organizator in nosilec sloven-
skega projekta DiaEuro-futsal.



Da bi omogočili hiter dostop do inova-
cij v zdravstvu, ki spreminjajo obravna-
vo mnogih bolezni ter podaljšujejo in re-
šujejo življenja bolnikov, potrebujemo
trajno vzdržen zdravstveni sistem in z
dokazi podprto odločanje. Za zdaj se zdi,
da manjkata oba. Denarja v zdravstvu že
danes ni dovolj, potrebovali bi dodatna
sredstva, z razpoložljivimi pa ravnati go-
spodarneje. Ker je inovacij veliko, pa je
pomembno tudi, katere med njimi je
vredno izbrati. Ponudba bo namreč ved-
no večja od realnih možnosti. Za infor-
mirane odločitve in z dokazi podprto
odločanje je zato pomembno ustrezno
vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Za
zdaj takšnega organa pri nas še ni, toda
ministrica za zdravje Milojka Kolar Ce-
larc je na 6. strateški konferenci potrdi-
la, da je v predlogu sprememb Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju predviden inštitut za vred-
notenje tehnologij, ki bo lahko ocenil po-
samezne inovacije in tako prispeval, da
bi za razpoložljiv zdravstveni denar na po-
dročju inovacij bolniki dejansko lahko
dobili najboljše in največ. Uvodoma je
med drugim poudarila, da bosta novela
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju ter Zakon o dolgo-
trajni oskrbi zagotovila trajne in stabilne
vire za dolgoročno financiranje zdrav-
stvenega varstva ter kakovostno, dostop-
no in inovacijam odprto zdravstvo. Iz-
postavila je pomen inovacij v zdravstvu,
kot so uvedba e-recepta, e-napotnice in
projekta Intravizor, s katerim spremlja-
jo porabo in cene zdravil v slovenskih
bolnišnicah, pomen farmakoloških ino-
vacij in uvajanje novih zdravil, ki podalj-
šujejo življenja, zmanjšujejo potrebo po
drugih zdravstvenih storitvah in pove-
čujejo zmožnost za delo. Ob tem je do-
dala: »Posebno dobre rezultate zdravlje-
nja imamo z biološkimi zdravili, ki so
dobila dovoljenja za promet v zadnjih 15
letih in so izrazito izboljšala zdravstve-
ne izide bolnikov z multiplo sklerozo in

upočasnila napredovanje te bolezni. Tudi
nove metode zdravljenja revmatoidnega
artritisa upočasnjujejo napredovanje bo-
lezni in celo izboljšujejo zdravstveno sta-
nje. Nove terapije so v zadnjih 20 letih za
kar 20 odstotkov zmanjšale umrljivost
zaradi raka, velik pa je napredek tudi pri
zdravljenju bolnikov z virusom HIV, saj
je zdravljenje prispevalo k znižanju
smrtnosti za kar 80 odstotkov.« Pojasni-
la je, da poleg ekonomskega pri naba-
vah upoštevajo tudi etični vidik in zato
jim, kljub majhnosti slovenskega trga,
uspeva zagotavljati zelo širok nabor no-
vih inovativnih zdravil, ki jih lahko bol-
niki pri nas dobijo v primerjavi z drugi-
mi evropskimi državami sorazmerno hi-
tro, čeprav dajemo v Sloveniji za zdrav-
stveno blagajno bistveno manj denarja na
prebivalca kot nekatere druge države.

Kako do inovacij v zdravstvu

Nova zdravila, cepiva, terapije in tehnologije podaljšujejo in rešujejo življenja, toda kako jih v razumnem času
omogočiti vsem, ki jih potrebujejo, če vemo, s kakšnimi težavami se sooča slovensko zdravstvo? O teh in drugih
vprašanjih prihodnosti zdravstvenega sistema so razmišljali udeleženci 6. strateške konference Vrednost inovacij –
trajnostni in ciljno usmerjeni zdravstveni sistem, ki je sredi oktobra potekala v državnem svetu Republike Slovenije. 

AKTUALNO:  6. strateška konferenca Vrednost inovacij
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Dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubljani

Brez dodatnih sredstev ne bo šlo 

Svetovna gospodarska kriza je nedvom-
no močno prizadela slovensko zdravstvo,
ki je bilo prisiljeno varčevati na vsakem
koraku. Sredstev je primanjkovalo že za
ustaljene zdravstvene prakse, kaj šele za
raziskave, razvoj in spodbude. Razisko-
valka s Kemijskega inštituta, ki je skupaj
z Mednarodnim forumom znanstvenora-
ziskovalnih farmacevtskih družb pripra-
vil dogodek, dr. Iva Hafner Bratkovič je
opozorila, da je slovenska znanost, kljub
njenemu nepogrešljivemu prispevku k
razvoju novih zdravil, novih diagnostičnih
možnosti in sodobnih metod zdravljenja
in dejstvu, da se slovenske znanstvene
skupine po svojih dognanjih uvrščajo v
sam svetovni vrh, dramatično podhra-
njena: »Vlaganja v bazične raziskave so
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Prof. Jože Faganel, predsednik Društva
hemofilikov Slovenije

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje Aladar Belec, bolnik z juvenilnim
revmatoidnim artritisom

tudi določen odstotek dodatnega denar-
ja za vlaganje v razvoj, vendar pa mora-
jo takšna vlaganja istočasno spremljati
tudi konkretni ukrepi za bolj učinkovito
in uspešno delovanje zdravstvenega siste-
ma (učinkovita organizacija javne zdrav-
stvene službe, integralna oskrba bolnikov,
ugodno razmerje med stroški in koristmi
novih zdravil ...). Vlaganje se bo namreč
obrestovalo le, če ga bomo znali upravlja-
ti tako, da bomo z njim dosegli zastavlje-
ne vsebinske cilje, kot so bolj zdravo in
kakovostno življenje ter učinkovito upra-
vljanje kroničnih bolezni.«

Največji miti o zdravstvu 
Med največje mite o zdravstvu se po be-

sedah dr. Vasilise Sazonov, podpredsed-
nice Mednarodnega foruma znanstveno-
raziskovalnih družb, uvrščajo prav oce-

ključnega pomena za poznavanje me-
hanizmov neozdravljivih bolezni, ki omo-
gočajo razvoj novih zdravil in naprednih
oblik zdravljenja. Prav z užitkom bi opa-
zovala, kako bi se slovenska znanost raz-
vijala, če ne bi bila podhranjena prakti-
čno v vseh pogledih in močno obreme-
njena z birokracijo.« Ob aktualnih večmi-
lijonskih izgubah javnih zdravstvenih za-
vodov in interventnih ukrepih za finan-
čno konsolidacijo javnega zdravstva,
skrajševanju čakalnih dob in paketu na-
črtovanih novel zdravstvenih zakonov,
je razmislek o potrebnih pogojih za traj-
no vzdržen zdravstveni sistem še kako na
mestu. Marjan Sušelj, generalni direktor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je
opozoril, da imamo enega najnižjih pro-
računskih prispevkov v zdravstveno bla-
gajno glede na ostale države zahodne Ev-
rope, in izpostavil, da v zadnjih letih ni
bilo denarja za inovacije, ocenjuje pa, da
bi morali zanje letno nameniti 50 milijo-
nov evrov, in dodal: »Za financiranje ob-
stoječih pravic iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja in vedno nove inovacije v
zdravstvu je treba vsako leto načrtovati

ne, da so zdravila v Sloveniji najdražja in
da izdatki zanje strmo naraščajo: »To so
miti, ki nimajo nič opraviti s stvarnostjo.
Nedavna primerjalna analiza uradnih cen
v Evropi je pokazala, da so ravni sloven-
skih uradnih cen med najnižjimi v EU. Po-
leg tega so izdatki za zdravila v Sloveni-
ji danes podobni izdatkom v času sveto-
vne gospodarske krize v letu 2009. Rezul-
tati analiz so jasno pokazali, da so cene
zdravil na recept, kljub staranju prebi-
valstva in zato povečani rabi zdravil, v Slo-
veniji pripomogle k upočasnitvi rasti te-
kočih izdatkov za zdravstvo, saj so se v
letih 2010–2016 znižale za kar 31 odsto-
tkov, medtem pa so v istem obdobju cene
življenjskih potrebščin narastle za 5,9
odstotka.« Izpostavila je še primerjavo
med slovenskim in belgijskim bolnikom,
saj prvi za 200 evrov na leto prejme pri-
bližno enak nabor zdravil kot drugi, ki
zanj odšteje skoraj 450 evrov. Vse to so
po njenem mnenju podatki, ki pričajo, da
imamo v Sloveniji v primerjavi z evrop-
skimi državami, ki imajo podoben do-
stop do zdravil, najnižje izdatke za zdra-
vila na prebivalca, in dodala: »Zato na

lezen. Aladar Belec pa je predstavil svo-
je izkušnje z juvenilnim revmatoidnim ar-
tritisom in vplivom sodobnih zdravil na
življenje s to boleznijo: »Inovativna zdra-
vila zame pomenijo življenje – z njihovo
pomočjo namreč lahko migam, skrbim
sam zase in sem lahko oče, partner, pri-
jatelj – trudim se biti čim bolj koristen
državljan. Zaradi revme res ne umreš,
ampak če ni pravočasne zdravstvene oskr-
be, če ni ustrezne terapije in če ni ustre-
zne strokovne pomoči, potem življenje
revmatika z vsemi bolečinami in tegoba-
mi ni dostojno in polnovredno življenje.«
Na potrebe in spremenjene okoliščine
zdravstvenega sistema je opozorila še iz-
redna profesorica dr. Petra Došenović
Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani, ki ocenjuje, da obstoječi ukre-
pi v zdravstvu niso zadosten odgovor na
izzive prihodnosti, ko bo uresničevanje
osnovnih načel zdravstvenega sistema –
solidarnost, kakovost, dostopnost in učin-
kovitost – ob velikih družbenih spremem-
bah in novih pristopih v medicini zahte-
valo spremembe v financiranju, in to pri
izvajalcih in podpornem okolju za di-

področju cen zdravil ni več prostora za ad-
ministrativne ukrepe.«

Inovacije rešujejo življenja 
Na 6. strateški konferenci Vrednost ino-

vacij so sodelovali tudi predstavniki zdru-
ženj bolnikov. Štefanija Lukič Zlobec,
predsednica Spominčice – Alzheimer Slo-
venija, je opozorila na epidemične razsež-
nosti Alzheimerjeve bolezni, izgoreva-
nje svojcev in družin teh bolnikov ter na
njihovo veliko željo, da bi znanost čim
prej odkrila zdravila, s katerimi bi lahko
demenco preprečili oziroma ustavili njen
razvoj. Predsednik Društva hemofilikov
Slovenije prof. Jože Faganel je pojasnil,
kako so nove terapije izboljšale kakovost
vsakdana hemofilikov v Sloveniji in iz
nekoč smrtne bolezni hemofilijo spre-
menile v dobro obvladljivo kronično bo-

sperzijo inovacij: »Zato so med drugim
nujno potrebni jasno odločanje o sesta-
vi košarice, ki je solidarnostno financira-
na, reforma zdravstvenega zavarovanja in
večja vloga vseživljenjskega financiranja,
realne cene zdravstvenih storitev in ažu-
rirani plačilni modeli izvajalcev, spodbu-
de za zaposlene v zdravstvu, vrednotenje
zdravstvenih tehnologij, z dokazi pod-
prto odločanje, transparentnost in večja
učinkovitost zdravstvenega sistema.« So-
delujoči so se strinjali, da inovacije v
zdravstvu rešujejo življenja, kljub temu
pa v sistemu še vedno ni relevantnega
vrednotenja zdravstvenih tehnologij in
potrebnih registrov, ki bi omogočili učin-
kovito obravnavo bolnikov in dostop do
inovacij. Manjka tudi vizija trajne
vzdržnosti sistema, da se bo ta lahko pri-
lagajal izzivom prihodnosti.



Društvo diabetikov Ljubljana je do-
brih 17 let domovalo na Ulici stare prav-
de. Ljubljanska četrt Poljane je ljubljan-
skim diabetikom sicer že prej nudila za-
vetje na sosednji Streliški ulici, od koder
pa so se morali zaradi potreb waldorf-
ske šole leta 2001 izseliti v sosednjo uli-
co: »Zgodba se je zdaj ponovila, saj naše
nekdanje prostore potrebuje waldorfski
vrtec, zato nam je Mestna občina Ljublja-
na ponudila nove v podhodu Bežigraj-
ska vrata. Najemnina je tu res nekoliko
višja, vendar smo zadovoljni. Tukaj so
prostori, kjer imamo odštevalnike, tako
da bomo stroške, kot so voda, elektrika
in gretje, lahko plačevali po porabi. Upa-
mo, da bodo stroški kljub višji najemni-
ni podobni kot prej,« pojasnjuje predsed-
nica Društva diabetikov Ljubljana Judi-
ta Erjavec. Da so člani društva, skupaj
jih čez tisoč, aktivnih pa okoli 500, z
novimi prostori zadovoljni, priča že prvi
pogled na do zadnjega kotička zapol-
njen novi prostor, kjer so nas pričakali
veseli obrazi in vrvež klepeta željnih go-
stov otvoritve, ki je bila 14. septembra.
Člane društva je prišel pozdravit tudi
predsednik Zveze društev diabetikov
Slovenije Peter Miklavčič, ki je ljubljan-
skim diabetikom ob novi pridobitvi če-
stital. Svoje nove sosede pa so prišli spo-
znat tudi sosedje v podhodu Bežigrajska
vrata, tu imajo namreč svoje prostore
tudi druga društva bolnikov, kot so Spo-
minčica, Al – Anon, Zveza in društvo
ledvičnih bolnikov in podobna.

Idealna lokacija
Novi prostori so veliki 24 kvadratnih

metrov, prejšnji na Ulici stare pravde so
bili za dobro petino manjši, člani pa bi
si seveda želeli še malo večjih: »Ta pro-
stor je dejansko za pet kvadratnih me-
trov večji kot prejšnji, vendar pa je mor-
da vtis, da so prostori zdaj manjši, ker
smo imeli tam dva prostora. Je pa loka-
cija tu bistveno bolj frekventna, saj smo
locirani na samem stičišču avtobusne

in železniške postaje. V okolici so kar šti-
ri glavne postaje ljubljanskega mestne-
ga potniškega prometa, ljudje lahko pre-
stopajo, podhod je dobro označen in
dostopen po stopnicah, klančini in z
dvigalom z obeh strani, tako da ni no-
benih zadržkov glede dostopnosti. Kar
se tega tiče, je lokacija res idealna.« Pred-
sednica društva Judita Erjavec dodaja
še, da so bili sprva skeptični zaradi ste-
klenih oken, ki so vzdolž celega nove-
ga društvenega prostora v podhodu Be-
žigrajska vrata, toda dane okoliščine so
obrnili sebi v prid: »Zdaj je zunanja ste-
na našega prostora pravzaprav izložba,
kar lahko izkoristimo za promocijo zdra-
vega življenjskega sloga in za ozavešča-
nje o sladkorni bolezni: »Upam, da bo
novi prostor privabil tudi nove člane – mi-
moidoče, ki prihajajo iz Kamnika, Gro-
suplja …, da bomo lahko zajeli ljudi iz
širše osrednje slovenske regije. Slej ko
prej se bodo v mimohodu oglasili pri
nas tudi v času uradnih ur in si izmeri-
li sladkor. Uradne ure imamo po novem
ob ponedeljkih od 14. do 17. ter ob tor-
kih in četrtkih od 9. do 11. ure. Takrat
lahko naši obiskovalci zamenjajo aparat
za merjenje sladkorja, kupijo testne li-
stiče, si izmerijo krvni sladkor in krvni
tlak ter dobijo sogovornika o sladkorni
bolezni.«

Druženje »zdravi«
Prijetna zelena barva v novih prosto-

rih, ki pregovorno pomirja, ni nič kaj
pomirjujoče delovala na okoli 50 obi-
skovalcev otvoritve novih prostorov, ki
so si imeli ob tej priložnosti veliko po-
vedati, ob tem pa so se očitno tudi za-
bavali. Kako tudi ne, saj je, vsaj za sta-
rejše člane, samota lahko celo hujše bre-
me kot sama sladkorna bolezen, pripo-
veduje 82-letna Marija Golobič: »V dru-
štvo pridem, ko kaj potrebujem, večkrat
jih pokličem ali pa oni mene. Rada se
udeležujem predavanj, izletov in okre-
vanj v zdravilišču, kolikor mi le dopuš-
čajo finance. V preteklosti sem obisko-
vala tudi organizirano telovadbo na Ta-
boru, a je v zadnjem času zaradi težav
s hrbtenico ne morem. Prostori so zelo
lepi, so pa majhni, ampak tudi za majh-
ne prostore sem hvaležna. Meni je naj-
bolj pomembno druženje, saj če si sam,
se nimaš s kom pogovarjati. Sem pa pri-
deš in se z ljudmi pogovoriš. To mi res
veliko pomeni. Bom tako povedala:
doma imam mačko in se včasih kar z njo
pogovarjam. Tudi to je nekaj, če druge-
ga ni, in tudi zdravnik mi je rekel, da nam
lahko živali veliko dajejo.« Tudi Miranu
Gorjupu, ki ima sladkorno bolezen že
šest desetletij, je druženje najpomemb-

Ljubljanski diabetiki v novih prostorih

Društvo diabetikov Ljubljana, eno najstarejših društev bolnikov v Sloveniji, se je sredi septembra preselilo v nove
prostore v podhodu Bežigrajska vrata, ki se nahaja pod železniško postajo Ljubljana. Lokacija na stičišču in
križišču najpomembnejših avtobusnih in železniških poti v državi bo privabila nove člane, obstoječim pa omogočila
še lažji dostop, upajo v društvu.

IZ NAŠIH DRUŠTEV:  Društvo diabetikov Ljubljana na novi lokaciji
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nejše: »To je enkratno. Prvič, da se dru-
žimo, drugič pa, da dobiš različna mne-
nja, o čemer koli želiš. Tukaj izmenja-
mo izkušnje in organizacija v našem
društvu je na visoki ravni: organizirajo
nam izlete, zdravilišče, sprehode, kultu-
ro. Nazadnje smo bili v Podčetrtku, zdaj
gremo pa na okrevanje v Izolo. Pomem-
bno se mi zdi, da je to vse organizirano
– od prevoza, prehrane in izobraževa-
nja.« Gorjup je v zvezi z novimi prosto-
ri najbolj zadovoljen prav zaradi lokaci-
je, ki omogoča dobre povezave, in ver-
jame, da je vključevanje v društvo kori-
stno predvsem zaradi izmenjave izkušenj
in prenosa znanj na mlajše bolnike.

Mladi se ne združujejo radi 
Lani je Zveza društev diabetikov Slove-

nije ob svoji 60. obletnici opozorila na
staranje članstva in pomen pritegnitve
mladih. Tudi Društvo diabetikov Ljublja-
na ni nobena izjema, saj se članstvo sta-
ra tudi pri njih, priznava predsednica, ki
pa se zaveda, da lahko z določenimi de-
javnostmi društvo privabi tudi mlajše lju-
di: »Članstvo se stara, to je res. Treba pa
je vedeti, da je to globalen problem. Tudi

v sindikatih in ostalih organizacijah se
ljudje ne povezujejo več tako množično
kot nekoč. Družbena sprememba se zrca-
li v vseh društvih, saj ljudje menijo, da so
samozadostni. Ko imajo težave, pa pride-
jo in iščejo stik. Toda socialna vključenost
je izjemnega pomena, zato pozivam vse
sladkorne bolnike, naj se včlanijo v naša
društva. Imamo ogromno aktivnosti, za
vsakogar je kaj zanimivega. Od telovad-
be, plavanja, organiziranih sprehodov,
meritev sladkorja pred in po dejavnosti ...
Druženje med bolniki je pomembno nič
manj kot gibanje. Imamo tudi mlade čla-
ne. Te pritegne predvsem brezplačna vad-
ba od torkih in četrtkih. Na URI Soča pa
imamo vsako prvo in tretjo sredo v me-
secu vadbo v vodi. Vse to je brezplačno.«

Majhen korak za družbo – 
velik za posameznico

Prav zanimiva je izkušnja 45-letne Kar-
men Maričič, ki se je Društvu diabetikov
Ljubljana pridružila pred tremi leti. Slad-
korno bolezen je na svoji koži spoznala
v prvi nosečnosti, v nosečnosti z drugim
otrokom pa nosečniška sladkorna ni več
izzvenela. Pred tremi leti je v svojem di-

spanzerju odkrila prijavnico za včlani-
tev v Društvo diabetikov Ljubljana. »Ta-
koj sem jih poklicala in se dogovorila za
včlanitev. Začela sem obiskovati organi-
zirano telovadbo in plavanje. V društvu
je super. Začela sem hujšati in v zadnjem
letu sem izgubila 26 kilogramov. Posle-
dično se je moja terapija s tabletami pro-
ti sladkorni bolezni zmanjšala za več kot
polovico. Tukaj je zelo luštno, vsi so zelo
prijazni s tabo, pogovarjam se z ljudmi,
ki imajo podobne probleme in me razu-
mejo. Tudi dosti mladih se včlanjuje. De-
limo si izkušnje, poglede, kaj komu ustre-
za. Ob četrtkih obiskujem telovadbo na
Taboru, od oktobra dalje jo bom obisko-
vala tudi na fakulteti za šport. Vsako prvo
in tretjo sredo v mesecu pa hodim tudi
na vodno vadbo na URI Soča. Ker imam
poškodbo vratne hrbtenice in umetni
kolk, mi vadba v vodi še posebej ustre-
za. Vse to gibanje mi je pomagalo pri
hujšanju, obvladovanju bolezni in bolj-
šem počutju. Vse to širim med svoje
vrstnice, tako da sem v društvo pripelja-
la že tri nove članice naše starosti. Tudi
med mladimi je namreč dosti diabeti-
kov,« še dodaja Karmen Maričič.



Tudi v Svetu Evropske unije se zave-
dajo težave in se pogovarjajo o reviziji
direktive 2011/64/EU o trošarinah na
tobak. Evropska organizacija Smoke Free
Partnership, ki deluje na področju pre-
ventive kajenja in kontrole tobaka, je
podala stališče na revizijo.
Prepričani so, da bi bilo tre-
ba zastaviti cilj o zmanjšanju
prevalence kadilcev, starej-
ših od 15 let, za 30 odstotkov
do leta 2025. Prav tako bi
morali določiti tudi mini-
malne davke za tobačne iz-
delke, ki bi se približali že
obstoječim najvišjim v Ev-
ropski uniji. Predlagajo še,
da bi moral biti višje obdav-
čen tudi tobak, ki se zvija.

Pripravili so tudi predloge,

kako doseči njihove cilje. Določiti bi mo-
rali izračun, ki bo povezoval minimalni
davek na domačem trgu s tehtano pov-
prečno ceno držav Evropske unije, in
sicer, da se definira kot vsaj 60 odstotkov
evropske tehtane povprečne cene. Do-

ločiti bi bilo treba tudi minimalno vred-
nost davka na vse tobačne izdelke, vklju-
čno s tobakom, ki se zvija, saj se ob zvi-
šanju trošarin na cigarete poveča njego-
va uporaba. Obdavčiti bi morali tudi su-
rov tobak in tobačne polizdelke, saj ti tre-

nutno niso podvrženi kon-
troli. Zato se je povečal uvoz
surovega tobaka v evropske
države, kjer ga uporabijo ile-
galni proizvajalci cigaret. Te
cigarete pa niso podvržene
kontroli in so lahko še bolj
škodljive za zdravje.

Društvo za zdravje srca in
ožilja Slovenije podpira sta-
lišča organizacije, saj bi v
primeru uveljavitve znatno
vplivala na izboljšanje
zdravja ljudi.

Revizija direktive na področju trošarin na tobak

Kajenje je poglavitni dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj. Kadi okrog 28 odstotkov Evropejcev in
pomembno je, da ta delež zmanjšamo. Ena izmed učinkovitejših metod za zmanjšanje kajenja je zvišanje cen
tobaka in tobačnih izdelkov z zvišanjem trošarin.



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Lenart

V Logarski dolini
Rek, da po deževnem vremenu zasije sonce, se je  uresničil
tudi tega dne: v ponedeljek, 4. septembra, smo dobre volje
in veseli, da se bomo spet družili in si ogledali lepote naše
male deželice, odpravili z avtobusne postaje novim dogodiv-
ščinami naproti.

Prvi postanek je bil na počivališču Lopata, kjer smo si privo-
ščili prvo jutranjo kavico in se pogostili z odlično ocvirkovo po-
gačo, ki nam jo je pripravila naša članica Lizika. Z malo okrep-
čila smo nadaljevali pot skozi Mozirje
proti Lučam, kjer smo na avtobus spre-
jeli vodičko Darinko, ki nam je izčrpno pri-
povedovala anekdote o rekah, gorah in
skalah. Najbolj zanimiva je bila tista o
skali Igla. V Podvolovljeku v občini Luče
smo se ustavili na kmetiji Selišnik, kjer
nam je mladi gospodar pripovedoval o
nastajanju njihove kmetije, ki jo kot peta
generacija vodi zelo uspešno, saj spre-
jema goste iz cele Evrope. Pogostil nas
je s svojimi suhomesnimi izdelki, med ka-
terimi je savinjski želodec, in z domačim

kruhom. Ogledali smo si multivizijo z biseri Kamniško-Savinj-
skih Alp.

Do cilja. Nato nas je pot peljala do našega cilja v Logarsko
dolino, kjer smo pohiteli do slapa Rinka in se nekoliko utruje-
ni vrnili na avtobus. Na poti nazaj nas je v cerkvi Marije Sne-
žne v Solčavi sprejel pater Geržan. Povedal nam je nekaj le-
pih misli za razmislek in nam podaril tri svoje knjige. Vrnili
smo se v Luče, kjer nas je v prijetnem druženju čakalo dobro
kosilo. Ker smo ugotovili, da je še prehitro za domov, smo se
ustavili še v Žalcu pri fontani piva in ga tudi poskušali. Ugoto-
vili smo, da tudi to pivo teče po grlu enako kot vsako drugo.
Z dobro voljo in pesmijo smo se vrnili domov prepričani, da se
spet srečamo na naslednjem izletu. Ingrid Belšak
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Mnogi smo občudovali lepote Slovenije.

n Društvo diabetikov Posavje – Brežice

Srečanje diabetikov 
Naše društvo se je 27. maja 2017 z avtobusom odpravilo v Pod-
četrtek na srečanje diabetikov Slovenije. Ko smo se z avto-
busne postaje v Brežicah odpeljali proti Podčetrtku, sem se
radovedno ozrl po sopotnikih, saj nisem poznal nikogar ra-
zen tistih, ki smo vstopili v Brežicah.

Nič nenavadnega nisem opazil, ljudje kot ljudje. A vendar nas
je družila ena nevidna značilnost – sladkorna bolezen. Bole-
zen, ki spremeni način življenja, a na srečo ne spremni čustev,
ne zavre veselja do življenja, ne vzame smisla za humor, ve-
selja do pesmi ... Sladkorna bolezen nas opozori na mnogo de-
javnosti, ki bi jih drugače zanemarili, jih morebiti niti ne bi upo-
števali, se nanje ne bi spomnili. Predvsem mislim na redno te-
lesno vadbo, zdravo prehrano, izobraževanje, druženje ... Vse
našteto je kot mejni kamni zasidrano tudi v krovni organizaci-
ji, ki združuje sladkorne bolnike v Sloveniji. Vsakoletna sreča-
nja vseh društev in zvez iz vse Slovenije so že od vsega za-
četka naravnana tako, da posrečeno združujejo izobraževa-
nje, zabavo in rekreacijo.
Zbrane v veliki športni dvorani v Podčetrtku so uvodoma nago-
vorili župan občine Podčetrtek, glavni pokrovitelj srečanja, direk-
tor Term Olimje in predsednik Zveze društev diabetikov Slove-
nije. Sledila so športna tekmovanja v badmintonu, odbojki, šahu
ter namiznem in klasičnem tenisu. Tisti, ki se nismo udeležili no-
bene od naštetih panog – in takih je bilo največ –, smo odšli na
pohod. Največ se jih je prijavilo na krajši pohod, približno štiri-

deset pa se nas je udeležilo tudi daljšega, dveinpolurnega. Vre-
me je bilo lepo, sončno, že kar poletno, vodič simpatičen, tem-
nopolti mladenič, trasa pa, no ja, na to nas je imela večina pri-
pombo, bi lahko potekala po gozdu in ne ves čas po asfaltu in
vročem soncu. A tudi to ni preprečilo veselega razpoloženja, sproš-
čenih pogovorov in na koncu tudi zadovoljstva, da smo pot pre-
hodili v postavljenem časovnem okviru. Sledilo je kosilo, pode-
litev priznanj najboljšim tekmovalcem v vseh panogah, razen v
pohodih. Tisti, ki smo se udeležili pohodov, smo si kar sami če-
stitali na cilju. Srečanje se je nadaljevalo z druženjem. Nekate-
ri so ob zvokih dobrega ansambla tudi zaplesali, drugi so se po-
govorili, si izmenjali izkušnje, sklepali nova prijateljstva ...
Še slovo in obljuba, da se naslednje leto znova vidimo, ter od-
hod domov, pred tem še skupinska fotografija, na njej nasme-
jani obrazi in vožnja proti domu. Na videz povsem običajni lju-
dje, ki v množici v ničemer ne izstopajo, a vendar povezani,
zaznamovani s sladkorno boleznijo, ki, naj se sliši še tako ne-
verjetno, v marsičem celo bogati naša življenja. Rudi Mlinar

Skupinska fotografija udeležencev srečanja



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Jesenice

Naše aktivno društvo
V spomladanskih in poletnih mesecih smo bili v našem dru-
štvu zelo zaposleni. Organizirali smo veliko športnih dejav-
nosti, kot so pohodi in športne igre slovenskih diabetikov, ni-
smo pa pozabili niti na naše možgane in smo jim privoščili
razgibavanje na predavanju o holesterolu in delavnicah o
sladkorni bolezni.

Ogledali smo si hidroelektrarno Moste
Meddruštveni pohod smo jeseniški diabetiki 20. maja pripra-
vili na Koroški Beli in vanj vključili tudi ogled hidroelektrarne
Moste. Zanimanje gorenjskih in domačih diabetikov je bilo ve-
liko, zato so si pod vodstvom strokovnjakov elektrarno ogle-
dali v dveh skupinah. Videli in izvedeli so veliko novega in za-
nimivega, saj sta vodiča izčrpno in razumljivo odgovarjala tudi
na vprašanja obiskovalcev.
Meddruštveno srečanje smo nadaljevali s prijetnim druženjem
in srečelovom v restavraciji Kazina na Jesenicah. Za dobro raz-
položenje je poskrbelo lepo vreme, skupaj z igrico Rdeča ka-
pica skrbi za zdravo življenje diabetikov.

Športne igre brez pokalov
Na letošnje športne igre slovenskih diabetikov v Podčetrtek smo
odšli dobro razpoloženi, okrepljeni z dvema ekipama balinar-
jev. Največ naših članov se je odločilo za pohod ali izlet s tu-
rističnim vlakcem, balinarji pa smo se odpeljali na balinišče v
prenatrpanem in pregretem avtobusu. Vožnja je bila dolga in
neprijetna, balinišče pa slabo pripravljeno za tako veliko šte-
vilo ekip. Zaradi časovne stiske smo igrali samo 20 minut na
izločanje, v ženskih in mešanih ekipah. Po neuradnih rezulta-
tih je bila naša ženska ekipa četrta, mešana ekipa pa šesta.
Med potjo domov smo se pogovarjali o slabi organizaciji sreča-
nja, saj tudi pohodniki in izletniki niso bili zadovoljni. Skratka, to-
kratne športne igre so bile v smislu prišel, videl in pozabil.

Na predavanju o holesterolu tudi meritve
Junijsko predavanje o pomenu povišanega holesterola in tri-
gliceridov za sladkornega bolnika je pripravilo farmacevtsko pod-
jetje Zaloker & Zaloker. Obnovili smo znanje o dobrem in sla-
bem holesterolu ter otrigliceridih, o njihovih normalnih vredno-

stih, kako vpliva povišanje na zdravje diabetika in kaj lahko sami
storimo za boljše rezultate.
Pred predavanjem in po njem so izvajali tudi meritve trimese-
čnega povprečja HbA1c v krvi in meritve krvnega sladkorja.

Edukativna delavnica o sladkorni bolezni
Sredi junija sta diabetologinja Nika Furar, dr.  med., in Mateja
Bahun, prof. zdr. vzgoje, v Splošni bolnici na Jesenicah izved-
li poučni delavnici o sladkorni bolezni.
Udeleženci so sodelovali z vprašanji in bili zadovoljni z odgo-
vori, saj so imeli več možnosti in časa za pogovor z zdravni-
kom in sestro, kot jim ga je na voljo pri rednih pregledih.

Pohod po arboretumu
Diabetiki iz Kamnika so pripravili lažji pohod po Arboretumu
Volčji potok. V sončnem in vročem vremenu nas je vodič vo-
dil po poti zdravja med jezeri in v senci dreves, kjer smo se
lahko ohladili ob zanimivem pripovedovanju o zgodovini arbo-
retuma, njegovem urejanju in širjenju, poslovanju in sodobnih
usmeritvah. Ogledali smo si tudi paviljon z orhidejami in me-
tulji, na rožnem vrtu pa so nam pokazali tudi novo sorto slo-
venske vrtnice, poimenovane po Prešernu.
Druženje smo nadaljevali v prijetnem vzdušju bližnjega gostiš-
ča in tako preživeli še eno lepo soboto.

Tradicionalni pohod ob Merčunovem dnevu
Tržiški diabetiki skupaj z Zvezo društev diabetikov Slovenije vsa-
ko leto v juniju pripravijo spominski pohod na Stol, kjer je obe-
ležje dr. Merčunu, domačinu in pomembnemu diabetologu. Le-
tos so pohod združili s praznovanjem 20-letnice Društva dia-
betikov Tržič; po prijetnem kulturnem programu so podelili tudi
priznanja za sodelovanje z drugimi društvi Gorenjske.

Zanimivosti mesta Žiri
Društvo diabetikov Škofja Loka nam je tokrat predstavilo me-
sto Žiri. Ogledali smo si galerijo z razstavama tradicionalne in
sodobne čipke, kjer so nas presenetile in navdušile izvirne ide-
je: žirovske čipkarice so izdelale evropsko skupnost držav z
njihovimi zastavami in grbi, »herbarij« slovenskih drevesnih vrst,
tridimenzionalne ptice in drevesa, pokrajino v štirih letnih ča-
sih in še veliko lepega. Med sprehodom po mestu smo si ogle-
dali še cerkev svetega Martina in Kržišnikov vrt, v mestnem
muzeju pa razstavo slik krajevnih slikarjev in čevljarsko delav-
nico ter poslušali zanimivo pripoved o zgodovini kraja in po-
menu žirovske čipke za boljše življenje in razvoj kraja.

Namesto na Vršič do Peričnika
Prvo soboto v juliju smo nameravali oditi na pohod po stari vrši-
ški cesti, vendar je bila cesta zaradi gradbenih del zaprta in smo
se odpravili na pohod do slapa Peričnik. Številna skupina po-
hodnikov se je zbrala na parkirišču pri Teražu, potem pa smo
po gozdni poti v senci dreves odšli do koče pri slapu Peričnik,
kjer smo si nekoliko oddahnili. Nekateri so se povzpeli do vrha
slapu in se osvežili v njegovem pršcu, večina pa nas je ostala
prizemljena ob kavici in piškotih. Ob klepetu je čas hitro minil
in na kosilo smo se odpravili na Jesenice, kjer smo v prijetni
družbi zaključili prvi del letošnjih društvenih aktivnosti.
Zdaj pa na zaslužene počitnice. Imejte se lepo in pazite nase,
da se septembra spet srečamo.

Lilijana Kos, foto: Vida Markovc, Anuša Ferjan
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Druženje na Jesenicah



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Ilirska Bistrica

Srečanja in rajska
Logarska dolina

Julija in avgusta smo člani društva začutili, da je čas za spo-
znavanje članov drugih društev. Zato smo organizirali sreča-
nje balinarjev, kamor smo povabili ekipe iz sosednjih občin,
avgusta pa smo sprejeli sladkorne bolnike. Julija smo se
odločili, da se moramo malo razvajati, in smo si privoščili iz-
let v raj – Logarsko dolino.

Srečanje balinarjev v Ilirski Bistrici
14. julija so člani našega društva organizirali srečanje balinar-
jev v Kosezah. Srečanja so se udeležile balinarske ekipe iz so-
sednjih občin, predvsem tiste, ki sodelujejo v občinski balinar-
ski ligi Postojna. 
Po  pravi zaresni tekmi, v kateri je bil absolutni zmagovalec ba-
linarski klub Bač in je za nagrado dolžan organizirati nasled-
nje srečanje, je sledilo še družabno srečanje. Andreja Rebec

Kot v raju
Morda bistriški upokojenci, ko se jim je odprl pogled na s son-
cem obsijano Logarsko dolino, niso glasno izrekli, kot je zapi-
sano v naslovu, pomislili pa so zagotovo. Pa lepo po vrsti. Pred-
zadnjo soboto v juliju so se odpravili raziskovati lepote Zgor-
nje Savinjske doline, saj je niso obiskali že vrsto let. Vedo na-
mreč, da je vsak ogled doživetje zase, pa naj bo prvi ali ne vem
kateri že, kakor je zagotavljala vodnica Gabrijela. Široka doli-
na, skrbno obdelana, kaže popotniku bogastvo narave, kjer nad
vsem kraljuje hmelj, se razteza vse do obronkov Karavank z
goro Olševo. Vijugasta cesta jih pripelje ob Savinji do Solča-
ve, kjer je prvi postanek. Ob seznanjanju s posebnostmi kra-
ja jih prijazne uslužbenke TIC Rinka pogostijo z dobrotami tega
kraja. Zapeljejo se skozi ožino mimo znamenite Igle, kjer se
jim odpre pogled po eni najlepših alpskih ledeniških dolin, po
Logarski dolini, razprostirajoči se vse od mogočne Logarjeve
lipe, preko travnikov tja do vršacev Kamniško-Savinjskih Alp.
Prijetno pršenje vode slapa Rinka, ki pada kar sto pet metrov
v globino, jih je hladilo, mogo-
čnost slapu pa osupnila. Na-
daljevali so z vožnjo vse do
naselja Žekovec, od koder so
se z nihalko povzpeli na Gol-
te, do hotela z enakim ime-
nom. Posebno doživetje pred
večerjo v hotelu pa jim je po-
nudil ogled kak kilometer od-
daljenega Alpskega vrta. Nje-
gova posebnost je neokrnje-
na narava s pisanim rastjem
in vsekakor šegavi vodnik.
Vse v vsem, doživetje je bilo
nepozabno, zatrjujejo udele-
ženci.

Franc Gombač, 
foto: Andraž Gombač

Srečanje sladkornih bolnikov
V poletnem času društva običajno zaprejo svoja vrata, slad-
korni bolniki iz Ilirske Bistrice pa smo letos ostali aktivni tudi
poleti, saj želimo v društvu tudi ta čas čim bolj izkoristiti za gi-
banje v naravi. V sredo, 9. avgusta 2017, smo uspešno izpe-
ljali  srečanje sladkornih bolnikov s prijatelji iz Slovenj Grad-
ca, Sežane in Velenja. Meddruštveno sodelovanje gojimo že
vrsto let in tudi letos smo ga uspešno organizirali. Nad 70 čla-
nov se nas je zbralo v jutranjih urah v prostorih balinarskega
kluba v Zabičah, kjer smo domačini pripravili »slovenski zaj-
trk« (domač kruh, med in maslo), nato pa smo krenili najprej
do župnijske cerkve v Podgrajah, kjer nam je domači župnik,
gospod Peter Pipan, predstavil vrednost križevega pota in dru-
gih slik v notranjosti cerkve. Slike so delo Toneta Kralja. Žup-
nik Peter pa nam je  predstavil še druge zanimivosti župnije.
Po ogledu podgrajske cerkve se nam je pridružil gospod Ivan
Simčič, kustos Pokrajinskega muzeja v Kopru, ki nam je že v
Podgrajah zelo lepo predstavil značilnosti kraja, nato pa nas
je pospremil preko Sušaka in Novokračin na Sveto Katarino.
Po krajšem počitku je gospod Simčič  gostom tudi na Sveti Ka-
tarini izčrpno razložil zgodovino teh krajev, jih popeljal še do
kapelice ter jim pokazal še lep razgled na Kvarner.

Po kosilu v prijetnem ambientu koče na Sveti Katarini in go-
stoljubju njenih skrbnikov je popoldan minil zelo hitro. Naši pri-
jatelji iz Slovenj Gradca so se morali posloviti, saj jih je čaka-
la še dolga pot do doma. Seveda nismo pozabili tudi na načr-
te za naslednje leto, ko nas »Korošci« vabijo na prelepo Ko-
roško.

Da je bilo srečanje tako lepo in prijetno, gre zahvala predvsem
zagnanim članom društva diabetikov Ilirska Bistrica (ne bom
naštevala, da koga ne pozabim). Za program, ki smo ga pri-
pravili, so prevzeli vsak svoje naloge in jih tudi odlično opravi-
li. Tudi vse dobrote, s katerimi smo postregli gostom, so priro-
male na mizo iz shramb in z delom pridnih rok članov in čla-
nic. Zato, dragi moji sladkorčki: delati s takšno ekipo je več kot
lepo!

Zahvala še balinarskemu klubu Zabiče, podgrajskemu župni-
ku Petru Pipanu, gospodu Ivanu Simčiču, ki si je ta dan rezer-
viral posebej za nas, in oskrbnikom koče na Sveti Katarini, ki
so naše srečanje odlično popestrili. Andreja Rebec
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Navdušeni smo bili nad lepoto Logarske doline.



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Murska Sobota

Zaposleni diabetiki
V našem društvu se diabetiki zelo radi zaposlimo. Niti pole-
ti nismo pri miru. Organiziramo si predavanja, okrevanja v ter-
mah ali pa le sodelujemo na medgeneracijskih dogodkih in
z velikim veseljem predstavljamo naše društvo. Preberite,
kaj vse smo počeli.

Niti poleti ne mirujemo
V času dopustov oziroma počitnic naše društvo ni mirovalo.
Vsako prvo sredo smo organizirali delavnice ali predavanje. Eno
izmed njih je potekalo prvo sredo v septembru; psihoedukati-
vne delavnice je predstavila Nataša Gjura, mag. psihologije.
Vsak drugi torek v mesecu pa nas na sedežu društva priča-
kujeta laični svetovalki Jožica Gibičar in Anica Bunderla za mož-
nost pogovora o naši bolezni; vsak drugi in zadnji torek pote-
kajo tudi uradne ure društva.
Prav tako smo aktivni na športnem področju. Vsak ponedeljek
izvajamo balinanje, vsak torek kramljanje ob igranju družab-
nih iger, v sredo pa krepimo možgančke ob igranju šaha, le
nordijsko hojo smo v juliju in avgustu prekinili, v septembru pa
je že spet na sporedu vsak četrtek. Marija in Andrej Barber

Izobraževalno okrevanje v Dobrni
Od 20. do 27. avgusta smo se diabetiki podali na okrevanje v
Terme Dobrna. Bila je lepa sončna nedelja. Ob 10. uri je pri-
spel avtobus iz Dobrne in nas odpeljal v terme na enoteden-
sko izobraževalno okrevanje. Po slabih dveh urah smo že bili
pred recepcijo hotela Vita, kjer nas je
z dobrodošlico pričakal prijazen ani-
mator Andrej. Po opravljenih formal-
nostih smo se udobno namestili po so-
bah.
Za vse udeležence društva so bile vsak
dan organizirane meritve sladkorja in
krvnega tlaka, jutranja gimnastika v te-
lovadnici medicinskega centra, vodna
aerobika v bazenu hotela Vita, razna
zanimiva poučna predavanja, sprehod
skozi energijski park s predstavitvijo
term, razni pohodi v okolici mesta Do-

brna, razne športne in družabne igre, družabni večeri s komor-
no glasbo, kolo sreče, narodnozabavni večer v sodelovanju z
TV Golica, živa plesna in zabavna glasba, na programu je bilo
skratka toliko vsega, da se ni bilo mogoče udeležiti vsega. Gle-
de hrane pa, da niti ne omenjam. Vse je bilo samopostrežno,
pravo razvajanje. Po vseh teh napornih dnevih je prišel še so-
botni večer, ko so nam pripravili še zaključno večerjo z živo ple-
sno in zabavno glasbo. Kako koristno je bilo za nas okreva-
nje, smo ugotovili po vsesplošnem aktivnem tednu, saj so bile
vrednosti krvnega sladkorja vsak dan nižje in ni bilo nobenih
zapletov. V nedeljo smo se dobro razpoloženi in z lepimi vtisi
vračali proti domu, kjer so nas že težko čakali naši najdražji.
Ostali so lepi spomini, ker pač vsemu lepemu sledi tudi konec.
Zahvaljujemo se za prijaznost in ustrežljivost celotnemu kole-
ktivu Term Dobrna v hotelu Vita, z željo, da se prihodnje leto
spet srečamo. Marija in Andrej Barber

Okrevanje v Šmarjeških Toplicah
Od 3. do 10. septembra smo preživeli čudovit teden v tem zna-
nem slovenskem zdravilišču. Po prijaznem sprejemu in dobro-
došlici ob kozarčku vina smo bili seznanjeni s celotedenskim
programom aktivnosti.
Vsekakor je bilo vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in
krvnega tlaka pomemben pokazatelj in hkrati opomin, kako sle-
diti zdravemu načinu življenja. Prav zato so bila zelo koristna
predavanja: prehrana za diabetike s praktično kuharsko delav-
nico, pomen magnezija za zdravje, visok krvni tlak, apiterapi-
ja kot nekaj novega.
Poleg hidrogimnastike, telesne vadbe in sprehodov smo s tu-
rističnim vlakom spoznali okolico term. Večeri so bili popestre-
ni z družabnimi igrami, učenjem salse, s tombolo in plesom
ob živi glasbi. Zelo zadovoljni z vsem, kar smo doživeli, smo
se od prijaznega osebja poslovili z »Na svidenje prihodnje leto«.

Ivanka Radovanović

Medgeneracijski dogodek: Zdravje naših otrok
30. septembra smo se udeležili medgeneracijskega dogodka
Zdravje naših otrok v Šalovcih v Prekmurju. Dogodek so orga-
nizirali Mozaik, društvo za socialno vključenost, so. p. (Večge-
neracijski center Pomurja, enota Štorklja Šalovci), in Eko-so-
cialna kmetija Korenika Šalovci v sodelovanju z OŠ Šalovci.
Poleg nas so sodelovali tudi NIJZ OE MS, zdravstvenovzgoj-
ni center ZD Murska Sobota, ga. Metka Vlaj (SB Murska So-
bota, fizioterapevtka), Pomursko osteološko društvo in neka-
tera lokalna društva občine Šalovci. Dogodek je potekal v OŠ

Šalovci in na Eko-socialni kmetiji Kore-
nika Šalovci.
Uvodoma je bilo v šolski telovadnici
predavanje z naslovom Zdravje naših
otrok v izvedbi NIJZ OE MS oz. njiho-
ve predstojnice, zdravnice. Na preda-
vanju so bili predstavljeni izsledki razi-
skave o zdravju v občini Šalovci (debe-
lost naših otrok ...). Predavanje je bilo
primerno zgolj za starše. Vzporedno s
predavanjem pa so se za otroke odvi-
jale telovadne vaje pod vodstvom fizio-
terapevtke ge. Metke Vlaj, SB Murska
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Pri večerji v Termah Dobrna

V Šalovcih smo izvajali meritve sladkorja v krvi.



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Kamnik

Meritve krvnega
sladkorja in 
flosarska rajža

Diabetiki smo se maja odločili, da je čas, da širši množici pred-
stavimo naše društvo, zato smo organizirali meritve krvne-
ga sladkorja in krvnega tlaka ter hkrati predstavljali društvo.
Jeseni pa smo se odločili, da je čas, da si ogledamo Slove-
nijo, zato smo se podali na Koroško, kjer smo si privoščili spla-
varjenje po Dravi.

Meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka
Društvo diabetikov Kamnik je 23. maja v sodelovanju z Wel-
lion Mobile pred Mercator centrom organiziralo meritve krvne-
ga sladkorja in krvnega tlaka ter nasvete strokovnjaka v zve-
zi s sladkorno boleznijo. Naša skupina – Majda Sivec, Marija
Zeilhofer, Katarina Ž. Arčon, Marija Podbevšek, Zdravko Ro-
gač, Boris Hribar in Savica Juntez – je predstavljala društvo
in naše delo z zloženkami in revijo Sladkorna bolezen. Dve me-
dicinski sestri sta opravljali meritve ves dan. Ljudje so bili o pri-
reditvi pravočasno obveščeni s plakati in objavami v lokalnih
časopisih. Obisk je bil zelo uspešen, saj smo tako predstavili
naše društvo in si pridobili nekaj novih članov. Občani in čla-
ni, ki so prišli mimo, so bili zelo zadovoljni, saj so si tako brez-
plačno izmerili krvni sladkor in tlak. S tem so ugotovili njihovo
dejansko stanje. Naša skupina je uspešno zaključila dan.

Savica Juntez

Flosarska rajža po Dravi
23. septembra, na prvi jesenski dan, smo se z Društvom dia-
betikov Kamnik podali na prelep izlet na Koroško – na spla-
varjenje na Dravo. In je uspelo. Dan je bil čudovit, sončen, poln
veselja. Postregli so nam z odličnim golažem, polento in do-
mačim kruhom. Pripravili so nam enkraten sprejem z odličnim
programom. Prisotna je bila tudi harmonika, da je bilo vzdu-
šje še lepše in popestrili program, da smo uživali in se sme-
jali. Tudi poslikali smo se, tako imamo tudi spomin na sliki. Vse-
ga lepega je enkrat konec in odpravili smo se proti domu.
Ustavili se še na Trojanah in kupili krofe za domače.
Slogan Korošcev se glasi: na Koroškem je fajn! Jaz pa doda-

jam: res je – in vsa naša, lepa, majhna Slovenija tudi. Vsak
košček naše države vreden ogleda.
Spomini, ki nikoli ne zbledijo. Karmen Zalar
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Sobota. Po koncu predavanja je potekala telovadba, namenje-
na otrokom in njihovim staršem. Otroci so istih telovadnih vaj
naučili svoje starše oz. stare starše – skupna telovadba.
Nato je sledilo dogajanje na šolskem igrišču. Stojnico smo
imeli postavljeno tudi mi, diabetiki (ga. Danijela Santl Pintarič),
prav tako pa tudi Eko-socialna kmetija Korenika Šalovci in Po-
mursko osteološko društvo (ga. Marija Horvat). Na eni izmed
stojnic so predstavili tudi program SVIT. Predstavili so ga s po-
močjo gradiva in napihljivega modela debelega črevesa, ki je
bil zelo atraktiven tudi za otroke. Na stojnici so osveščali ljudi
o boleznih črevesa in spodbujali k vključitvi v program. Po nji-

hovih podatkih je namreč v program vključenih zelo malo lju-
di iz vzhodnega dela Goričkega. Znali pa so še posebej pri-
dobiti otroke, saj so jim delili balone.
Predstavil se je tudi zdravstvenovzgojni center ZD Murska So-
bota. Izvajali so merjenje krvnega tlaka, v sodelovanju z dru-
štvom diabetikov tudi merjenje sladkorja, ljudi so osveščali, in-
formirali, prav tako pa demonstrirali oziroma prikazali upora-
bo defibrilatorja v izvedbi zdravstvenega reševalca.
Sledil je vodeni pohod od šole do Korenike, kjer je bil organi-
ziran ogled zeliščnega vrta, pripravili so tudi ekosmuti. Nato
smo se vrnili nazaj proti šoli. Milan Osterc

Letos 16. marca je zaključil svojo ži-
vljenjsko pot naš podpredsednik Pav-

le Vrhovnik. Svoje poslanstvo je opravljal s srcem. Vedno
se je udeleževal sestankov, meritev krvnega sladkorja in po-
hodov, ki jih je tudi vodil, z nami se je družil in se veselil.
Od vsega začetka leta 1984 je bil član društva, vzdrževa-
lec prostorov, nato član izvršnega odbora. Leta 2014 je bil
izvoljen za podpredsednika društva, ob čemer smo bili vsi
zelo zadovoljni, saj je obetal zelo veliko. Njegova zagna-
nost in požrtvovalnost se je odražala povsod. Nikjer ni
manjkal. Toda usoda je hotela drugače. Hudo je zbolel in
ni mogel več opravljati svojega poslanstva. Ob 30-letnici dru-
štva je prejel zlato plaketo za požrtvovalno delo v društvu.
Vest, da nas je Pavle zares zapustil, smo zelo težko spre-
jeli. Z nami bo za vedno zapisan v dobrih odnosih, lepih do-
živetjih in druženjih v društvu. Savica Juntez

V spomin

Pavletu Vrhovniku
(1936–2017)

Spomin na nepozabno flosarsko rajžo



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Novo mesto

Pohodniki se družimo
Člani društva Novo mesto smo zelo aktivni in se z navduše-
njem udeležujemo kakršnih koli športnih aktivnosti. Zato se-
veda z veseljem organiziramo veliko pohodov, da se razgiba-
mo in družimo. Najbolj smo bili polni energije maja in junija,
nato smo si tudi mi vzeli nekaj počitnic in nadaljevali šport-
no udejstvovanje v septembru.

Pohod Hudo – pohod z dvojnim presenečenjem
V sredo, 24. maja, smo se pohodniki Društva diabetikov Novo
mesto spet zbrali pri Osnovni šoli Grm. Veseli smo bili, da je
po daljši odsotnosti prišel pobudnik pohodov pri Društvu dia-
betikov Novo mesto Silvo Oblak. A glej, prišel je in povedal,
da se žal več ne more udeleževati pohodov, mogoče pride še
na kakega lažjega, redno pa ne bo več hodil. To je bilo prvo,
negativno presenečenje. Drugo pa je bilo pozitivno presene-
čenje zame kot vodjo teh pohodov. Poklonil mi je namreč zelo
lepo darilo, ob katerem mi je za trenutek zastal dih in ostala
sem tudi brez besed. Pa vendar se mi je uspelo zahvaliti in ga
iskreno povabiti  v našo družbo, kjer bo vedno dobrodošel in
sprejet z največjim veseljem.

Naredili smo še skupinsko fotografijo, nato pa smo se odpe-
ljali na izhodišče pohoda v Dolnje Kamence, od koder smo se
podali do Gornjih Kamenc, Daljnega vrha, kjer smo sicer malo
zgrešili pravo pot, kar pa se  je prišlo še kako prav, saj sicer
ne bi videli cvetočih travnikov. Ob robu gozda smo nato prišli
na pravo pot, od koder smo se spustili v dolino Bezgavec do
piknik prostora. Tam smo imeli počitek in klepet. Pot smo na-
daljevali naprej ob potoku. Na izhodišče smo se vrnili po dveh
urah in pol prijetnega druženja. Fanika Vovk

22. športno–rekreativno srečanje 
diabetikov Slovenije 
27. maja zjutraj smo se člani Društva diabetikov Novo mesto
odpravili iz Novega mesta v Terme Olimje v Podčetrtku, kjer
je potekalo srečanje. Tam je bil organiziran program z razni-
mi športnimi panogami in pohodi, izvajali pa so tudi meritve slad-
korja v krvi. Bila je zabavna glasba v živo, naš predsednik pa

je prevzel zastavo Zveze društev diabetikov Slovenije, kajti naše
društvo bo organiziralo 23. srečanje naslednje leto. Člani smo
se pogostili in razglasili so zmagovalce športnih panog. Malo
pozneje smo se z avtobusom vrnili nazaj proti Novemu mestu.
Ustavili smo se v Selah pri Dobovi in si ogledali živalski vrt tam-
kajšnje domačije, ustavili pa smo se tudi na domačiji Krhin pri
Šentjerneju in se pogostili z večerjo. Potem smo se vrnili do-
mov v Novo mesto. Mateja Dajčman

Pohod Črmošnjice–Divji potok
Dne 7. junija 2017 smo se pohodniki diabetičnega društva
Novo mesto odpravili na predzadnji pohod k Divjemu potoku
pri Črmošnjicah. Divji potok ima razgibano in slikovito strugo,
polno slapičev in brzic – večinoma teče skozi gozd. Predsta-
vlja pomemben življenjski prostor na vodo vezanim rastlin-
skim in živalskim vrstam. Tukaj raste čemaž, v potoku pa se
najde tudi potočni rak.

Leta 2012 je bila urejena učna pot, ki vodi po starih poteh in
kolovozih – dolga je 2,5 kilometra in je lepo vzdrževana; hoja
je prijetna, nenaporna. V Črmošnjicah je tudi dobro poznan Dom
Lipa, Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Dolenjskem. Ima-
jo zelo bogat program za vse generacije. Srečevali smo otro-
ke, ki bivajo v tem domu in  imajo šolo v naravi. Kot pohodni-
ki z dobro kondicijo smo nadaljevali pohod po stari cesti, ki vodi
v Belo krajino. Slišali smo avtomobile, ki se vozijo v Belo Kra-
jino po novi cesti – to je vsem znana cesta »partizanka«.
Veliko lepega in poučnega nam je kot po navadi pripravila
naša vodička Fani. Hvala! Jožica Mikec 

Športno rekreativno srečanje članov DDNM
Letos smo srečanje izvedli 21. junija v Malem Kalu pri Mirni Peči
in ga začeli s kratkim predavanjem. Gospa Natalija Pavuna iz
VPD Bled je predstavila aparat za merjenje krvnega sladkor-
ja in aparat za merjenje krvnega tlaka. Srečanje smo nadalje-
vali s kratkim pohodom, ki ga je vodila naša vodnica Fanika
Vovk, in z razvedrilnimi igrami, vse skupaj pa smo začinili z zdra-
vo malico in večerjo. Ob prihodu na prireditveni prostor pa je
Jožica Rolih po želji udeležencev vsakemu izmerila raven
sladkorja v krvi.

Počitnic je konec, spet so tu pohodi
Minilo je dolgo vroče poletje, prišla je prva sreda v septembru
in s tem prvi pohod v drugem polletju za člane Društva diabe-
tikov Novo mesto.
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Skupinska fotografija s Silvom Oblakom pred odhodom na pohod

Pohod k Divjemu potoku pri Črmošnjicah



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Ljutomer

20. tradicionalno
srečanje Društev
diabetikov Pomurja

Tradicionalno srečanje pomurskih diabetikov je bilo letos v
soboto, 22. julija, na ranču Jureš v Babincih pri Ljutomeru,
namenjeno pa je bilo diabetikom s področja Pomurja. Uvod-
ni govor je imela predsednica društva Bojana Meznarič, go-
vorili pa so še podpredsednik Zveze društev diabetikov Slo-
venije g. Marjan Šiftar, podžupan mesta Ljutomer g. Borut Zem-
ljak in g. Rudolf Mikolič, dr. med., specialist diabetolog.

Poleg druženja smo se seznanili z zdravim načinom prehra-
njevanja ter pravilno uporabo in izbiro zdravil, seveda za bolj-
šo kakovost življenja, saj smo pridobili nova znanja. Predava-
la je g. Alenka Premuš, dr. farmacije, domačinka iz Ljutome-

ra. Primerno in strokovno telesno razgibavanje smo izvajali s
pomočjo dveh animatork iz Fit time fitnessa.
Nismo pozabili na kulturo in pogostitev. Program srečanja
je bil dopolnjen s kulturnim programom. Zapele so pevke iz Dru-
štva diabetikov Murska Sobota. Z vodičem g. Srečkom Pavli-
čičem smo si ogledali naše mesto Ljutomer, spominski park
prvega slovenskega tabora in župnijsko cerkev Janeza Krstni-
ka, kjer smo bili prijazno sprejeti in postreženi z mrzlo in os-
vežujočo pijačo.

Odlično hrano, primerno za sladkorne bolnike, so nam pripra-
vili v domu starejših občanov Ljutomer. Ne smemo pozabiti na
g. Dareta Kaučiča, fotografa, ki je naredil izjemne posnetke sre-
čanja. Končalo se je z glasbo, plesom in dobro voljo s Franjem.
Bilo je čudovito, saj smo se domov vračali v poznih popoldan-
skih urah.
Društvo diabetikov Ljutomer se zahvaljuje pokrovitelju sreča-
nja, družbi Novo Nordisk, ki nam je pomagala oziroma omo-
gočila in finančno podprla to srečanje. Posebna zahvala je na-
menjena g. Dominiku Černi, dr. vet., našemu domačinu, ki za-
stopa to farmacevtsko družbo. Hvala tudi vsem donatorjem.

Bojana Meznarič
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Na zbirnem mestu pri OŠ Grm se nas je zbralo dvanajst, kar
zadovoljivo glede na to, da je na višku trgatev. Odpeljali smo
se na Veliki Slatnik in se podali na pohod po drugem delu Mac-
hove poti. Prvega smo prehodili že lani v marcu. Najprej smo
se na pokopališču poklonili pokojnemu Machu, nato smo si na
tabli ogledali našo smer pohoda in odkorakali proti Križam. Od
gasilskega doma smo imeli lep pogled na Potov vrh in Veliki
Slatnik. Pot smo nadaljevali po gozdu do studenca Jurkovec,
kjer smo izkoristili senco košate vrbe, nato pa nas je čakalo
samo še nekaj minut do Velikega studenca. Tudi  pri studen-
cu nam je na lepo urejenem prostoru za piknik prijal počitek.
Od tam smo že videli naše jeklene konjičke in tako je bil naš
pohod zaključen.
Na svidenje na naslednjem pohodu po Riglju – to je bil naš po-
zdrav za slovo. Fanika Vovk

Pohod po Malem Riglju
Že drugo leto je teden mobilnosti sovpadel s pohodom pri PD
Krka in z Društvom diabetikov Novo mesto. Ker je bil letos moj
predlog in meni znana pot za pohod s PD, sem pač morala na

oba. Po prihodu domov s prvega pohoda sem imela kratek čas
za kosilo in že je bilo treba od doma. Naključje je hotelo, da
se nas je tudi za pohod na Mali Rigelj zbralo petnajst.
Do Riglja smo se kot vedno odpeljali z avtomobili in že na za-
četku pohoda so nas pozdravile prve kapljice dežja. Rekli smo
si: »Zdaj je pa tega že dovolj, naj počaka še slabi dve uri.« Pa
ni bilo tako. Razpeli smo dežnike, šli na pot do cerkve Svete Ur-
šule in naprej po travniku, kjer pa se je začel lov na šampinjo-
ne. Eni so imeli malo večjo, drugi malo manjšo bero, pa vendar
se je slišalo: »Za večerjo pa le bo.« Na vrhu se nam je odprl  raz-
gled do Plešivice, Kuma, Kopitnika in Straškega hriba v ospred-
ju. Zaradi rahlega deževanja smo morali kreniti na asfalt in pri-
šli smo do vasi Verdun pri Uršnih selih, od koder je bil pogled
na vinski gorici Lubanc in Ljuben, pa na Uršna sela in vse do
Trdinovega vrha. Vračali smo se po večinoma že znani poti. Po-
hod smo zaključili v zidanici pri Romani, kjer nas so pogostile
Romana, Silva in Anica. Kar prijetno je bilo kramljati in tudi son-
ce nas je začelo izzivati, da bi pot ponovili, pa je nismo. Smo pa
izvedeli, da je potem v petek naša Silva slavila okrogel jubilej;
sledila so voščila in slovo za štirinajst dni. Fanika Vovk

Pri razgibavanju sta nam svetovali animatorki.

Srečanje so popestrile pevke iz Društva diabetikov Murska Sobota.



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n DDruštvo diabetikov Ptuj

Nekaj utrinkov 
iz naših dejavnosti

Diabetiki iz našega društva imamo zelo radi izlete, kjer se dru-
žimo in nam je lepo. Zato smo organizirali kar dva izleta. Ju-
nija smo se podali vse do Italije in ustavili smo se tudi v Pla-
nici. Septembra pa smo z avtobusom odšli do Logarske do-
line. Uživali smo!

Druženje Svete
Višarje – Planica
17. junija zjutraj smo se člani
in somišljeniki društva diabe-
tikov zbrali na železniški posta-
ji Ptuj in se z avtobusom od-
peljali na enodnevno druže-
nje. Pot nas je peljala po po-
teh naše prelepe Slovenije, v
smeri Gorenjske in naprej čez
mejni prehod Rateče v Italijo,
mimo Trbiža do Ovčje vasi. Po
treh urah vožnje, s postankom
za jutranjo kavico, smo prispe-
li do vznožja Svetih Višarij.
Od tam, smo se s sodobno ži-
čnico – gondolo odpeljali na goro, na višino 1766 metrov. Po ogle-
du cerkve in okolice ter lepem razgledu na Julijske Alpe smo se
z žičnico vrnili nazaj v dolino. Pot smo nadaljevali do slikovitih
Belopeških ali tudi Mangartskih jezer, ki ležijo v Mangartski do-
lini, v bližini naselja Trbiž. Občudovali smo jih iz avtobusa. Po
ogledu smo se napotili na kosilo v gostišče v Gozd Martuljek.
Popoldan smo si v Dolini pod Poncami ogledali nordijski center

Planica. Danes je to moderni skakalno-tekaški center. Na poti
domov smo se ustavili v kraju Zelenci in se sprehodili do izvi-
ra Save Dolinke. Rahlo utrujeni in veseli, da smo doživeli lep
dan, smo se v večernih urah vrnili domov, na Ptuj, z mislijo na
naslednje druženje.

Pohod v Logarsko dolino
Naše društvo se je v okviru aktivnosti odločilo, da izpeljemo
pohod v Logarsko dolino. Tako smo se člani društva 9. sep-
tembra zbrali na ptujski železniški postaji in se z avtobusom
odpeljali še na eno lepo druženje. V meglenem jutru nas je pot

vodila proti Slovenski Bistrici, Celju, Polzeli do Spodnje Reči-
ce, kjer nas je pričakalo toplo jutranje sonce.
Ker brez ogledov ne gre, smo si v Spodnji Rečici ogledali Bri-
nečev kmečki mlin, ki je danes muzej. Deloval je v letih
1800–1958, vmes pa 25 let ne, vendar je želja po vonju sve-
že moke in spominu na domači kruh iz krušne peči obnovila
mlinarske dejavnosti. Postavili so sodobnejši, valjčni mlin. Leta

2003 so odprli turistični objekt, v katerem imajo
manjšo pekarno, prodajalno moke, apartmaje in
Bar Mlinček, v katerem so nas prijazno pogostili
s kavo, čajem, sokom in drobnim pecivom.

Po okrepčilu smo pot nadaljevali proti Solčavi.
Tam nas je pričakala vodnica. Popeljala nas je v
Center Rinka. V sliki in besedi nam je predstavi-
la kraj Solčava in življenje solčavskega človeka.
Pogledali smo si multimedijski film o Solčavi. Vi-
deli smo tudi razstavo izdelkov pridnih rok njiho-
vih domačinov. Imeli smo ogled cerkve Marije
Snežne, v kateri je gotska notranjost v celoti ohra-
njena.

Pot nas je nato peljala po ozki dolini do Logarske
doline, kjer smo si privoščili dobro kosilo. Rahlo
deževje nam ni preprečilo vzpona do slapa Rin-
ka, ki je najlepši in najbolj obiskan slap v Slove-
niji. Nekateri so se povzpeli še do razgledne toč-
ke Orlovo gnezdo. Polni lepih doživetij, nadihani
svežega zraka, razgibani in utrujeni smo se do-
bre volje odpeljali proti domu, z željo, da bi se po-
novno srečali. Sonja Korošak 
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Veselo razpoloženi pred Brinečevim kmečkim mlinom v Spodnji Rečici
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Metlika

Izlet na tromejo 
Z Društvom diabetikov Metlike smo šli 16. junija 2017 na or-
ganizirani izlet na tromejo. Naročili smo največji avtobus in
se odpeljali proti Karavankam. Med potjo se nam je pridružil
turistični vodnik Andrej, ki nam je med potovanjem podrobno
orisal kraje in njihovo zgodovino.

Nad Ratečami je na vrhu Peči z nadmorsko višino 1510 me-
trov tromeja med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Obenem je ta to-
čka stičišče treh kultur: slovanske, romanske in germanske.
V Avstriji smo si najprej ogledali zanimivo cerkev v Ločah in se
odpeljali naprej do Baškega jezera (nemško Faaker See). To
je ledeniško jezero v južnem delu celovške kotline na avstrij-
skem Koroškem. Jezero je okroglaste oblike s površino 2,33 km²
in leži na nadmorski višini 544 metrov sredi valovite, hribovite
pokrajine med dolinami Roža na vzhodu, Drave na severu, Zilj-
ske doline na zahodu in Karavankami na jugu.
Sprehodili smo se ob jezeru, občudovali urejenost parka s
cvetočim cvetjem in prekrasno vabljivo jezero smaragdne bar-
ve, ki je zaščiteno kot narodni park. Tam bi kar ostali, a je bila
pred nami še dolga pot. Na njej smo opazovali Dobrač, 2166
metrov visoko goro, ki tvori vzhodni obronek Ziljskih Alp nad
mestom Beljak in dolino Zilje. Zaščiten je kot naravni park.
Ogledali smo si tudi Beljak, Megvarje, Belopeška jezera ...
Peljali smo se mimo Beljaka, ki je drugo največje mesto na Ko-
roškem. Predstavlja železniško križišče za večinski del Avstri-
je. Znan je po svojem karnevalu in je precej staro mesto, ki je
bilo med drugo svetovno vojno močno bombardirano.
Potem smo si ogledali Podklošter in že je bil čas za kavo in
osvežilno pijačo, ki smo si jo privoščili v Ziljski Bistrici, v zna-
ni gostilni Stara pošta. 
Šli smo v Megvarje, naselje na prehodu iz Ziljske doline v Ka-
nalsko dolino na Avstrijskem Koroškem. Ustavili smo se v Ovč-
ji vasi, kjer smo se pri spomeniku poklonili Juliusu Kugyju, slo-
venskemu pravniku, alpinistu, častniku, pisatelju in humanistu,
očetu alpinizma v Julijskih Alpah. 
Peljali smo se tudi do Trbiža, ki je bil včasih znan predvsem po
nakupovanju usnjenih jaken. Sprehodili smo se po tržnici, ki je
bila bogato založena s tekstil-
nimi in usnjenimi izdelki.

Že smo od daleč zagledali Be-
lopeški jezeri, imenovana tudi
Mangartski, Fužinski ali Klan-
ški jezeri. Ti dve jezeri, ki le-
žita v Julijskih Alpah, natan-
čneje v Mangartski dolini v bli-
žini naselja Trbiž. Dolino dveh
ledeniških jezer, ki so jo Itali-
jani leta 1971 razglasili za Na-
rodni park Belopeških jezer, na
jugu omejuje gora Mangart,
na vzhodu pa Ponce. Do leta
1918 sta jezeri ležali na Kranj-
skem.

Seveda nismo izpustili Planice. Ob obilnem počitku in spre-
hodu ob jezeru s prekrasnim pogledom na severno steno Man-
garta kar nismo hoteli zapustiti te lepote, vendar smo morali
naprej mimo Višarij še na ogled obnovljenega centra v Plani-
ci. Ta kraj z okolico nudi obiskovalcu veliko užitkov tako v na-
jostrejši zimi kot v vročih poletnih dnevih. Izvajajo veliko de-
javnosti in lahko si privoščimo sproščen oddih v tej prekrasni
dolini pod Poncami.
Povzpeli smo se na razgledni stolp in resnično občudovali le-
pote obnovljenih skakalnic z okolico. Spustili smo se globoko
v kletne prostore s snežno podlago za treninge tekačev na smu-
čeh. Zunaj so imeli otroci na majhni skakalnici treninge, obi-
skovalci pa so se udeleževali najstrmejšega zipline spusta na
svetu. Doživljali so občutke smučarjev skakalcev in letalcev,
ko preletijo najlepšo in največjo letalnico na svetu. Za to nismo
imeli časa. Ob drugi priložnosti se bo marsikdo od nas preiz-
kusil tudi v tem.
Pozno popoldne nas je čakalo zasluženo kosilo v Kranjski
Gori. Ob poti do avtoceste smo opazovali lepe gore in plani-
ne. V avtobusu nas je potem zabaval naš Peter z vici, da je
vožnja minevala še hitreje. Vsega lepega še ni bilo konec. Na
počivališču ob avtocesti smo se ustavili in naredili za slovo po-
jedino z domačimi klobasami. Vedno znova ugotavljamo, da
človek potrebuje zelo malo, da se sprosti, poveseli in nabere
novo energijo za premagovanje vsakodnevnih tegob.

Stanislava Rozalija Bajuk, foto: Jože Purgaj, Slavo Prevalšek
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Skupinska fotografija vseh udeležencev izleta

Občudovanje lepote Belopeških jezer



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Postojna

Pohod po Bloški planoti 
Izleti, druženja in pohodi so naša priljubljena destinacija.
Tudi letos smo se odločili za predpočitniški pohod v bližnje
kraje. To je pohod okrog Bloškega jezera in ogled Bloške Po-
lice. Vse skupaj je od Postojne oddaljeno z avtobusom pri-
bližno 40 minut. 

Bloško jezero je zelo priljubljena izletniška točka, jezero je
umetnega izvora, velika atrakcija pa je zagotovo pravljični park
z neverjetnimi lesenimi skulpturami, ki prihajajo izpod rok do-
mačina in upravnika parka. Narava je čudovita in voda nas je
pomirila, navdušenje je bilo veliko, saj marsikdo od naših čla-
nov ni še obiskal te lepe točke. 
Ob gostoljubnosti naše gostiteljice in vodičke Martine smo se
po obilni malici odpeljali z avtobusom še na ogled Bloške pla-
note, ki je vsem znana po hudih zimah, kot zibelka smučanja
in tudi po Levstikovem Martinu Krpanu. Pot nas je vodila ob
strugi majhne rečice Bloščice s številnimi strugami, ki pone-
kod prehajajo v nizko barje. To je poseben tip mokrišča, za ka-

tero je značilno stalno ali občasno zastajanje vode. Na teh moč-
virnih travnikih rastejo številne mesojede rastline, omeniti pa
moramo tudi številne travnate orhideje, ki rastejo na Bloški Po-
lici. Gospa Martina nam je pokazala tudi zanimiv vodnjak, cer-
kev Svete Trojice iz Martina Krpana ter ob tem povedala za-
nimive zgodbe.
Po čudovitem ogledu smo se zopet vrnili do jezera, kjer nas
je naša gostiteljica pogostila s kosilom. Utrujeni od svežega
zraka, pohoda okrog jezera in pa pozneje vožnje z avtobusom
po Bloški planoti smo se vrnili domov polni lepih dogodkov in
vtisov prečudovite narave, ki jo najdemo v bližini naših domov
in nam je ni treba iskati v tujini. Tako smo preživeli čudovito
soboto. Silva Murovec Vatovec
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V naša srca je boleče zarezala vest,
da je tebi, draga Stanka, ugasnila
luč življenja.
Zastal je korak,
utihnil je glas,
ugasnil je žar tvojih oči in ugasnila
je ljubezen, ki je svetila in grela.
Ni te več.

Stanka je bila naša dolgoletna članica in med pobudniki usta-
novitve Društva diabetikov Postojna. Ob začetku njenega
delovanja je bila ena prvih organizatorjev. Njena sposob-
nost in delavnost je dvignila ugled našega društva. Dolga
leta je bila naša predsednica, zaupnica in prijateljica, poz-
neje pa članica izvršnega odbora. Stanka je bila rada med
nami, a zadnje čase je težko zmagovala vse tihe načrte. Bo-
lezen ji je vidno jemala moč. Vsi smo upali v to njeno moč,
a življenje je počasi usihalo in smrt je potegnila zaveso čez
njene oči.
Draga Stanka, prejmi zahvalo za vse, kar si vtkala v naše
društvo. Društvo diabetikov Postojna

V spomin Stanki Horvat

n Društvo diabetikov Maribor

Meritve sladkorja v krvi
Septembra smo bili člani društva zelo pridni in smo kar tri
dni brezplačno izvajali meritve sladkorja v krvi – kar dvakrat
v Mariboru, odpravili pa smo se tudi v Slovensko Bistrico.

Združimo moči, delimo si prevoz je bil letošnji slogan Evrop-
skega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra.
Svoja prizadevanja za večjo mobilnost je predstavilo deset ma-
riborskih invalidskih in humanitarnih društev. Vsako društvo je
predstavilo svoj način mobilnosti. Tako kot že leta prej smo so-
delovali tudi letos in bili 20. septembra na Trgu Leona Štuklja,
kjer smo predstavili delovanje društva in izvajali brezplačne me-
ritve sladkorja v krvi za vso zainteresirano javnost. Tudi v Slo-
venski Bistrici so obeležili Evropski teden mobilnosti z razni-
mi prireditvami, na katerih smo sodelovali tudi mi. V četrtek,
21. septembra, smo na Trgu svobode izvajali brezplačne me-
ritve sladkorja v krvi.

V ponedeljek, 25. septembra, je bila prireditev Šport na pro-
stem – pr(a)va izbira, ki je v Sloveniji potekala pod okriljem Olim-
pijskega komiteja Slovenije, in sicer v vojašnici Rudolfa Mai-
stra v Mariboru. Organizator prireditve je bil Center Naprej Ma-
ribor, center za rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko po-
škodbo, ki je organiziral športne aktivnosti in meritve telesnih
sposobnosti za osebe s posebnimi potrebami. Na njihovo po-
vabilo smo se pridružili njihovim dejavnostim in izvedli brez-
plačne meritve sladkorja v krvi. Lidija Salamon

Naši diabetiki ob Bloškem jezeru

Merjenje sladkorja v krvi v Vojašnici Rudolfa Maistra



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Slovenj Gradec

S festivala 
na počitnice

Društvo diabetikov Slovenj Gradec vsako leto sodeluje na Mi-
rovniškem festivalu v naši občini in tudi letos se temu nismo
izneverili. Po delu na stojnicah pa smo res potrebovali tudi
nekaj počitka, zato se nas je veliko odločilo za počitnice v Dal-
maciji, kjer smo res uživali in se sprostili. 

19. Mirovniški festival
Letošnji 19. Mirovniški festival je potekal pod geslom Skupaj
za mir: spoštovanje, varnost in dostojanstvo za vse. Na festi-
valu, ki ga vsako leto ob svetovnem dnevu miru pripravljajo v
mestni občini Slovenj Gradec, glasniku miru Združenih naro-
dov, je sodelovalo nad 30 nevladnih organizacij, društev in šol,
ki so pripravili razne delavnice in programe nastopajočih. Med
njimi se je tudi letos predstavilo Društvo diabetikov Slovenj Gra-
dec. Naše članice društva so na svoji stojnici merile krvni slad-
kor in holesterol, hkrati pa je bila obiskovalcem na voljo razna
literatura o pomenu zdravega načina življenja sladkornega
bolnika.

Fanika Slemnik

Počitnice v Dalmaciji 
Drugo soboto v letošnjem septembru smo se člani Društva dia-
betikov Slovenj Gradec podali na pot v severno Dalmacijo, na-
tančneje v Vodice. Kar 52 nas je teden dni dopustovalo v tem
slikovitem mestecu in pristanišču blizu Šibenika. Vodice so pre-
jemnik nagrade Cvet turizma, ki jo prejmejo kraji s še posebej
privlačno turistično ponudbo. Da je nagrada upravičena, smo
se lahko prepričali tudi mi. V hotelu Punta, zgrajenem na istoi-
menskem polotoku 50 metrov od plaže in 150 metrov od cen-
tra mesta, so nas prijazno sprejeli in lepo skrbeli za naše do-
bro počutje. V hotelskih  prostorih smo se družili in uživali ob
okusnih in raznovrstnih jedeh. Bivali smo v bližnji vili Arausa
v neposredni bližini obale. Depandansa hotela se imenuje
enako, kot so se Vodice v rimskih časih.
Čas smo namenili predvsem oddihu, kljub temu pa so vsako
jutro najprej potekale meritve krvnega sladkorja in tlaka. Sle-
dila je skrb za zdrav duh v
zdravem telesu tudi z strokov-
nimi predlogi naših upokojenih
medicinskih sester. Pod vod-
stvom mlade Kompasove ani-
matorke smo se razgibavali
ob ritmih salse. Tudi sicer nam
je bila vsak dan na voljo za po-
poldanske družabne aktivno-
sti. Med drugim smo se odpra-
vili na daljši pohod ob obali
do Tribunja, tipičnega dalma-
tinskega mesteca in pristaniš-
ča, 4 kilometre oddaljenega
od Vodic. Kraj je znan po naj-
čistejšem morju na Jadranu.

Sprehodili smo se po ozkih ulicah in občudovali kamnite zgrad-
be ter se povzpeli po  novo zgrajenem  stopnišču na hrib s cer-
kvico, kjer smo se v razgledovali po bližnji okolici z manjšimi
otočki. Ob povratku smo bili priča  čudovitemu sončnemu za-
hodu. Svojevrstno doživetje je pomenil tudi ogled Vodic s ptič-
je perspektive – z razgledne ploščadi na vrhu našega hotela.
Večeri so potekali ob druženjih, na sprehodih po mestnih uli-
cah, ob plesu ob živi glasbi.
Praznuje se povsod tam, kjer se zberejo ljudje, ki se imajo radi
in se med seboj spoštujejo. Najlepša sta bila večera, ko smo
se spomnili letošnjih  jubilantov in tistih članic, ki septembra
praznujejo svoje rojstne dneve. Na priložnostni zabavi sta se
pridružili tudi obe Kompasovi predstavnici in presenetili z da-
rilom – rojstnodnevno torto. Z njo smo se kajpak posladkali vsi.
Ob tem smo nazdravili s kozarci rujnega, prispevkom jubilan-
tov. 
Kar je lepo, še posebej hitro mine. Delno slabemu vremenu
navkljub. Močan dež, ki ga gostje ne čislamo posebej, je raz-
veselil domačine, saj je po dolgem času namočil izsušeno
zemljo. Narava je ponovno ozelenela.
Pravijo, da kdor hoče uživati veselje, ga mora deliti z drugimi
in da je sreča rojena dvojčica. Vsi, ki smo se družili in se ne-
kateri tudi na novo spoznali, zagotovo lahko pritrdimo temu.
Dnevi ob morju so se prehitro iztekli. Poslovili smo se z željo
po ponovnem druženju in skupnem nabiranju moči v bližnji pri-
hodnosti.

Hvaležni smo organizatorjem
v našem društvu, prijaznima
predstavnicama Kompasa, to
je gospe Driti in njeni mlajši
pomočnici, zaposlenim v ho-
telu in depandansi, prav tako
pa tudi predstavnikom prevoz-
ništva Lakner za varno vožnjo
in spremstvo na poti na cilj
našega potovanja in ob vrni-
tvi domov. Letovanje je bilo
ena izmed drobnih isker, ki
nam bodo dale krila in zagon
v vsakdanjem življenju.

Marija Pečoler,
foto: arhiv društva
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Naše članice so merile krvni sladkor in holesterol.

Čudovito morje v Dalmaciji



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Hrastnik

Zvrstila so se okrevanja
V društvu smo se odločili, da smo člani potrebni okrevanja,
zato smo se junija skupaj podali v Rogaško Slatino. V druže-
nju smo zelo uživali, kar je prišlo na ušesa ostalim članom,
in septembra se nas je še več zbralo na Hrvaškem.

Okrevali smo v Rogaški Slatini
V letošnjem letu smo se s 17 udeleženci, člani društva diabe-
tikov Hrastnik, udeležili petdnevnega okrevanja v Rogaški Sla-
tini, in sicer v času od 11. do 16. junija. 

Vsako jutro smo si merili krvni sladkor, se udeleževali joge, ju-
tranje gimnastike in hidrogimnastike v bazenu. Udeležili smo
se zdravstvenega predavanja o negi kože z novimi izdelki po-
sebno za diabetikein predavanja o zdravi prehrani.
Udeležili smo se organiziranih sprehodov po okolici Rogaške
Slatine in vadili nordijsko hojo.
Gostitelji so nas sprejeli s pijačo dobrodošlice in nam predsta-
vili program aktivnosti Dvanajst korakov do zdravega prehra-
njevanja za posamezne dni ter nam podarili enkratno masa-
žo v Lotus welness centru, ki je bila za vse prijetna izkušnja.
Vsak dan smo se družili in kramljali o dogodivščinah tistega
dne. Druženja so bila prijetna, z obilo smeha in dobre volje,
tako da je bil sladkor diabetikov obvladljiv.

Jeseni smo druženje ponovili na Hrvaškem
Od 2. do 9. septembra  smo bili s 37 člani društva na okreva-
nju v Pirovcu na Hrvaškem.

V prijetnem hotelu na obali smo sedem dni okrevanja prežive-
li v družbi, ki je bila polna smeha, dobre volje, manjkalo ni niti
ustvarjalnosti na vsakodnevnih delavnicah, ki so se jih udele-
ževale predstavnice nežnejšega spola. Moški del družbe nas
je razvajal z večernim nastopom, s postrežbo pijače na terasi
hotela, včasih pa tudi s postrežbo na obali.
Vsako jutro smo si merili krvni sladkor in krvni tlak, udeležili
smo se predavanj Dvanajst korakov do zdravega prehranje-
vanja in Vloga laičnega svetovalca v društvu diabetikov. Tre-
tje predavanje pa je bilo o tehnikah sproščanja – teorija in prak-
tične vaje, ki smo jih izvedli na terasi pred hotelom. Navduše-
nje po tehnikah sproščanja je bilo neverjetno, uspešno.
Predzadnji dan smo imeli kratek pogovor o vtisih z našega okre-
vanja. Zaključek je bil, da smo izvedli še eno uspešno okre-
vanje in da naj v prihodnje z njim nadaljujemo.

Še na kratko z marčevskega občnega zbora
Predsednik društva Leopold Majes je na občnem zboru vsem
zaželel dobrodošlico in uspešno srečanje. Pozdravu je sledi-
lo predavanje Eme Furlan Antiparazitsko čiščenje krvi. Delo-
vni predsednik je nato nadaljeval potek zbora po dnevnem redu,
ki je obsegal obravnavo poročil za preteklo leto, načrt dela za
leto 2017 in volitve novih članov nadzornega odbora.
Poročila so bila sprejeta, potrjen je bil program dela za leto 2017
in izvoljena sta bila nova člana nadzornega odbora. S pozdra-
vi in čestitkami za uspešno preteklo delo ter z željami za uspe-
šno delo v letu 2017 so se oglasili tudi povabljeni gostje.

Vojka Železnik, foto: Maks Rak
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Okrevanje v Rogaški Slatini

Druženje predstavnic nežnejšega spola na delavnicah

n Društvo diabetikov Dravograd Polžki

Septembrske aktivnosti
Septembra smo bili člani društva zelo aktivni. Udeležili smo
se kolesarjenja in pot smo vsi uspešno zaključili. Drugim
članom, ki jim kolesarjenje ni preveč všeč, pa bo v lepšem
spominu ostalo letovanje ob morju, kjer so bila v ospredju
predavanja in druženje na plesnih večerih.

S kolesom okoli Uršlje gore
Prireditev s kolesom okoli Uršlje gore je potekala v soboto, 9.
septembra. Start je bil ob 10. uri pred Hostlom v Slovenj Grad-
cu. Kolesarjenje je potekalo po mnogih vzponih in spustih. Skup-
na dolžina poti je znašala 46 kilometrov. Kolesarjenja so se
udeležili tudi člani Društva diabetikov Dravograd Polžki in vsi
so pot uspešno prekolesarili.
Posebna pohvala velja Alojzu Špalirju za organizacijo kolesar-
ske ture in našemu starosti športne sekcije Polžki Bernardu
Rutniku, ki se ne da in še vedno enakovredno kolesari z vse-
mi drugimi, mnogo mlajšimi udeleženci. Čestitamo.

Letovanje v Bernardinu
Društvo diabetikov Dravograd Polžki je v času od 10. do 17.
septembra izvedlo letovanje v Bernardinu, v hotelu Histrion.
Udeležilo se ga je 44 članov. Po načrtu smo vsak dan merili
krvni sladkor, za kar sta bili zadolženi članici Metoda Herman
in Marjetka Štumberger, ki sta delo opravili vzorno. Vsako ju-



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Zagorje ob Savi

Dejavnosti v društvu
Društvo diabetikov Zagorje ob Savi tudi v letu 2017 nadalju-
je z aktivnostmi in družbenimi dejavnostmi s poudarkom na
osveščanju članov o zdravem načinu življenja. Pod novim vod-
stvom Jožeta Primana se izvajajo programske naloge dela,
zastavljenega z načrtom za leto 2017.

Meseca marcu, ob dnevu žena, je bil pod vodstvom Ivana Po-
lanca organiziran ogled Steklarne Hrastnik z obdaritvijo naših
članic z vrtnicami. V tem mesecu pa je sledil tudi občni zbor
društva.
6. maja so se člani društva udeležili rekreativno-družabnega
pohoda v zagorskem Europarku. Po pohodu so sledile meri-
tve sladkorja in krvnega tlaka. Pohod se je končal z druženjem
in malico.
V soboto, 24. junija, so se člani društva pod strokovnim vod-
stvom g. Rudija Bantana udeležili rekreativnega pohoda od Klan-
čiš v smeri gradu Gamberk pa vse do zaselka Ržiše. Pred sa-
mim pohodom so se izvedle razgibalne vaje, po vrnitvi na
Klančiše so sledile meritve sladkorja in krvnega tlaka. Izlet se
je končal z malico in prijetnim druženjem.

Kako smo se imeli julija
V juliju je bilo organizirano rekreativno-družabno srečanje na
slovenski obali, kjer so se srečali z gospo Marušo Pečnik iz

Društva diabetikov Piran, ki je pomagala organizirati vsebino
izleta. Zahvalili so se s promocijskim darilom. Ogledi so sledi-
li skozi Koper, nato Izolo, kjer se je pridružila vodička Jožica,
ki je vodila udeležence skozi Piran, kjer so si ogledali Pomor-
ski muzej, Tartinijev trg, obzidje stolpa trdnjave, sledila je vož-
nja skozi Portorož v Krajinski park Strunjan, kjer so si ogleda-
li film in soline. Vključeno je bilo tudi pohodništvo ob obali, prav
tako pa tudi pohod do kmečkega turizma na Kortah, kjer so
postregli s kosilom.
Tudi 3. in 4. četrtletju so načrtovane dejavnosti s področja re-
kreativno-družabnih aktivnosti, strokovnih predavanj o zdravem
načinu življenja in prehrane, poleg tega pa tudi organizacija
kopalnih dni in druženja. Marija Hribar
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tro smo na obali pri hotelu Histrion izvedli tudi jutranjo telovad-
bo, kjer smo se dobro razgibali. Vadbo so vodili Ervin Kodrun,
Marija Krevh in Darinka Ban. 
V ponedeljek, 11. septembra, smo izvedli pohod v okolici hote-
la, do Pirana. Vodili sta ga Milena Dobnik in Marija Krevh. Po
večerji je bil spoznavni večer na terasi taverne. Za dobro voljo
sta poskrbela naša člana Vera in Janko Brajnik, ki sta zaigra-
la na harmoniki frajtonarici. V torek smo izvedli krajši, enourni
pohod v okolici Bernardina do Belega križa. Pohod je vodila Me-
toda Herman. Po večerji je v dvorani Asteria osebje hotela or-
ganiziralo tombolo, v kateri sta bila uspešna Janko Brajnik in
Milena Dobnik. Okus nagrade sta porazdelila med vse člane.

V sredo popoldne je bilo predavanje Urav-
notežena prehrana za zdravo življenje dia-
betika. Predavatelj je bil zunanji sodelavec
hotela Aleš Krošl. Istega dne smo pred ve-
čerjo izvedli še turnir v metanju ploščic-ba-
linčkov. V dveh krogih tekmovanja sta bila
najboljša Adolf Krevh in Franc Levar. Po ve-
čerji je bil v avli hotela plesni večer. Člani so
se z veseljem zavrteli ob prijetnih zvokih
One man banda. 
V četrtek, 14. septembra,je bil s strani ho-
tela organiziran pohod do Lucije in nazaj. Vo-
dili sta ga zunanji sodelavki hotela. Med po-
tjo smo se ustavili na dobri kavi v kavarni Caf-
fe v Portorožu. Ob 18. uri smo izvedli pre-
davanje na temo Telesna aktivnost diabeti-
kov. Vodila ga je zunanja sodelavka hotela

Gordana Eler. Po večerji smo v avli hotela zapeli ob zvokih dua
etno glasbe. V petek, 15. septembra, smo organizirali izlet, vož-
njo z ladjo po Piranskem zalivu do Strunjana. Spremljal jo je
močan naliv, kar je dalo izletu še poseben čar. Pozno popold-
ne je podpredsednik društva dr. Ervin Pečnik predaval na temo
Skrb za zdravje diabetika.  Po večerji smo se ponovno udele-
žili plesnega večera v Taverni Cafe.
V soboto popoldne smo izvedli še pohod do Strunjana. Vodi-
li sta ga članici Marija Krevh in Metoda Herman. Po večerji smo
se ponovno udeležili plesa v taverni Cafe. V nedeljo smo se
ob 11. uri z avtobusom odpeljali na Koroško in na Trojanah po-
pili še kavo. Ervin Kodrun

Skupinska fotografija v zagorskem Europarku

Sprehodili smo se tudi do Portoroža.



IZ NAŠIH DRUŠTEV

n Društvo diabetikov Trbovlje

Tudi na okrevanju
navijamo in praznujemo

Letošnjo jesen smo člani začeli s prijetnim sobotnim druže-
njem z diabetiki v Metliki in nadaljevali z okrevanjem v Bio-
gradu. 31 nas je v hotelu Ilirija preživelo sedem nepozabnih
dni. Imeli smo sončno in toplo vreme, kar je bilo neverjetno,
saj je bil doma v tem času pravi mraz. Morje, sonce, hotel s
pravim udobjem, čudovita okolica in naša družba so ustva-
rili vse razmere za dobro počutje. 

Vse, kar smo počeli, je bilo del našega zdravstvenega progra-
ma. Pred zajtrkom smo telovadili na plaži, nekateri so plavali.
Seveda smo plavali tudi čez dan, se sprehajali, imeli skupne
pohode, tekmovali v prstometu, zvečer pa plesali. Pridno smo
merili sladkor in tlak, poslušali predavanji Danice Ostanek,
prof. zdrav. vzgoje, o zdravem načinu življenja in o vplivu pre-
hrane na raven sladkorja v krvi; po zajtrku nam je tudi izmeri-
la sladkor in pokomentirala izvide. Posebne občutke je dal vo-
deni pogovor o naši bolezni, kjer smo se spoznavali in učili –
vodila ga je Marjana Bajda, naša medicinska sestra. Vsako leto
podoben program, a drugo okolje, drugi ljudje in nove vsebi-
ne so dale našemu okrevanju poseben pečat. A nismo bili le
v Biogradu. Z barko smo se peljali na Kornate in se navduše-
vali nad številnimi otoki in otočki, na Dugem otoku pa smo se
kopali v slanem jezeru. 

Tudi v Biogradu ni manjkalo košarke
V tem času je potekal finale evropskega prvenstva v košarki.
Žal vseh tekem nismo videli po televiziji. Veliko željo, da vidi-

mo zadnjo in odločilno tekmo naših košarkarjev, nam je ures-
ničila animatorka Miša, ki se je dogovorila, da smo tekmo
spremljali v kavarni v mestu na velikem platnu – vzdušje, nav-
dušenje, glasni klici in aplavz za osvojeno zlato – kot bi bili na
tekmi. A to še ni bilo dovolj – tudi na poti v hotel smo bili zelo
zelo glasni ... Ob zaključku smo nagradili tekmovalce, zahva-
lo in pohvalo pa smo prejeli vsi, saj je vsak po svoje prispeval
k prijetnemu bivanju. In spet smo se vrnili domov polni lepih
vtisov in novih izkušenj. Cvetka Kozmus

Rojstni dan med prijatelji
Vsak rojstni dan je poseben in drugačen. Tak je bil tudi moj le-
tošnji – v Biogradu na okrevanju sem imela 70. rojstni dan. Ni-
sem vedela, da prijatelji iz društva vedo za to. Zato je bilo pre-
senečenje toliko večje. Povabili so me, kot da imamo sesta-
nek, nato pa so mi čestitali, fantje so mi dali darilo, zapeli so
mi »Vse najboljše ...«, mož je zapel pesem Lunca, ki nas
spremlja na vseh druženjih. Mislim, da so vsi jokali z mano. 
Hvala vsem, ki ste mi polepšali ta dan, ki ga ne bom nikoli po-
zabila. Vanda Pikš
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Poletno razpoloženi udeleženci okrevanja

n Društvo Zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

Izlet v Vulkansko deželo
Zgornjesavinjski diabetiki smo se konec junija odpravili na
nadvse poučen izlet v Vulkansko deželo (Vulkanland), ki se
nahaja na področju vzhodne Štajerske v Avstriji. Izlet je stro-
kovno pripravil in vodil mag. Bojan Mažgon, ki izjemno do-

bro pozna gospodarske in kulturne razmere tega območja.
Pridružil se nam je v Šentilju in nas odlično vodil po regiji, ki
je bila do pred kratkim še precej revna, znana le po ostankih
40 ugaslih vulkanov, danes pa je posebna zgodba o uspehu,
ki jo z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem pišejo pre-
bivalci tega področja. 

Najprej smo obiskali čokoladnico Zotter, kjer smo pokušali naj-
bolj znane okuse čokolad, med njimi tudi uradno najboljšo
mlečno čokolado na svetu. Nato smo se podali na grad Rie-
gersburg in uživali v predstavi s pticami ujedami. Preletavali
so nas orli, sokoli, jastrebi, sove in druge ptice ujede. Lakoto
smo si potešili v stari kmečki gostilni Kaufmann v Weztelsdor-
fu. Postregli so nam z domačo hrano, saj vse, kar dajo na krož-
nik, zraste v njihovem okolju. Ogledali smo si tudi zelo zani-
miv primer obnove 400 let starega štirinadstropnega mlina, kjer
predstavljajo in zelo uspešno tržijo svoje izdelke članice dru-
štva kmečkih žensk. Izlet smo zaključili v zelo zanimivem
»etno« vinotoču v Ratschendorfu. Presenetili sta nas največ-
ja čreda kamel v Avstriji v družbi lam, bizona, oslov in drugih
živali ter velika razstava starih avtomobilov, motorjev in drugih
predmetov. Na prijetnem vrtu s pridihom tradicije smo si pri-
voščili še slastne hrustljavo pečene sveže svinjske krače.

Besedilo in foto: Marija VenekVeselo razpoloženi v vinotoču Ratschendorf
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AK TIVNOSTI DRUŠTEV

Datum Vse bi na Čas in zbir no mes to Kon takt na ose ba + tel. št.
Društvo diabetikov Ajdovščine in Vipave
vsak prvi in zadnji torek v mes. meritve krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, v prostorih Društva upokojencev Vipava F. Krašnja, 040 131 145; J. Merljak, 041 752 124
ob sredah vódena telovadba v bazenu ob 18.00, na Policah v Ajdovščini Božidar Madić, 041 586 525
Društvo diabetikov Brežice
ob četrtkih uradne ure od 9.00 do 11.00, na društvu, Trg izgnancev 12a, Brežice Marija Baškovč, 040 734 950
ob četrtkih krajši pohod za člane iz občine Krško zbor v Krškem Anton Vodišek, 031 391 920
ob četrtkih krajši pohod za člane iz občine Sevnica zbor v Sevnici Ivana Kranjc, 040 836 702

aktualni dogodki društva na spletni strani društva: http://www.diabetiki-posavje.si
Društvo diabetikov Cerknica
vsak prvi četrtek v mesecu pohod po okolici Cerknice ob 14.00, pri gostišču Šega Doroteja Nared, 031 652 087
novembra pohod z meritvami ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni Podskrajnik pri Krajcarju, člani prejmejo obvestilo Doroteja Nared, 031 652 087
Društvo diabetikov Domžale
ob sredah uradne ure od 9.00 do 12.00 pisarna društva, 01 721 42 79
Društvo diabetikov Dravograd Polžki
ob torkih pohod v okolici Dravograda ob 15.00, Zdravstveni dom Dravograd Julka Sveček, 040 493 375
ob sredah uradne ure, merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka od 10.00 do 12.00, na sedežu društva Ervin Kodrun, 040 562 472 
ob sredah pohod v okolici Slovenj Gradca ob 15.30, Športna hala SG Zinka Jamnik, 070 856 038
torek, 14. november merjenje sladkorja ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 9.00, ZD Dravograd Ervin Kodrun, 040 562 472
torek, 14. november pohodi z OŠ Dravograd in Šentjanž ob svetovnem dnevu SB ob 11.00, OŠ Dravograd Ervin Kodrun, 040 562 472
petek, 8. december pohod hotel – ribiški dom in nazaj ob 18.00, hotel Dravograd Ervin Kodrun, 040 562 472 
petek, 8. december zaključek leta, predavanje (spoznajmo pasti sladkorne bolezni, 

dr. Ervin Pečnik) in zabava ob 19.00, hotel Dravograd, zbirajo prijave Ervin Kodrun, 040 562 472 
Društvo diabetikov Gornja Radgona
vsako prvo sredo v mesecu uradne ure od 10.00 do 12.00, v pisarni društva
ob četrtkih rekreativni pohod in meritve krvnega sladkorja ob 17.00, v pisarni društva Ela Jančar, 031 865 551
Društvo diabetikov Hrastnik
ob ponedeljkih uradne ure društva od 9.00 do 11.00, sedež društva L. Majes, 041 317 545; V. Železnik, 040 841 828
ob ponedeljkih informacije po telefonu od 9.00 do 11.00 telefon društva, 081 611 340
vsak prvi in tretji ponedeljek telovadba in vodna rekreacija telovadnica Dol pri Hrastniku in bazen L. Majes, 041 317 545; V. Železnik, 040 841 828
vsak prvi torek v mesecu merjenje sladkorja, holesterola in tlaka od 8.00 do 10.00, sedež društva A. Ostrožnik, 040 841 828; P. Žibert, 031 346 224

pišete nam lahko na e-naslova: d.d.predsednik@kabelnet.net ali diabetiki.hr@kabelnet.net
Društvo diabetikov Idrija
vsako sredo telovadba ob 16.00, ŠC Idrija D. Kavčič, 041 448 424
ob petkih nordijska hoja ob 16.00, UTA D. Kavčič, 041 448 424
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
ob ponedeljkih organizirana telovadba od 19.00 do 20.00, društveni prostori Venčka Bergoč, 031 475 404
vsakega 1. in 16. v mesecu dežurstvo z merjenjem krvnega sladkorja in holesterola ob 10.00 do 12.00, sedež društva po razporedu na oglasni deski
ob sredah vaje za sprostitev od 19.00 do 20.30, društveni prostori Jasna Cimperman, 041 683 391
ob sredah dežurstvo na sedežu društva; v tednu, ko je sejem 

(vsakega 1. ali 16. v mesecu), odpade ob 11.00 do 12.00, sedež društva po razporedu na oglasni deski
ob petkih balinanje – ženske in moški ob 18.00, balinišče Koseze ali Zabiče Jožef Kalčič, 040 312 201
Društvo diabetikov Jesenice
ob ponedeljkih telovadba ob 17.30 do 18.30, TVD Partizan društvo, 040 480 939
ob ponedeljkih balinanje od 17.00 do 19.00, balinišče Log Ivana Krivca (»baza«) društvo, 040 480 939
ob sredah uradne ure in merjenje krvnega sladkorja, tlaka in holesterola od 17.00 do 19.00, KS Sava društvo, 040 480 939
ob četrtkih telovadba od 16.30 do 17.30, TVD Partizan društvo, 040 480 939
ob petkih balinanje od 17.00 do 19.00, balinišče Log Ivana Krivca (»baza«) društvo, 040 480 939
torek, 14. novembe pohod ob dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, pred pisarno društva Čazim Babič 041 909 961
sreda, 15. november meritve v KS Plavž od 8.30 do 12.00, od 15.00 do 17.00, KS Plavž in na društvu društvo, 040 480 939
četrtek, 15. december prednovoletno srečanje s predavanjem ob 16.00, Dom dr. Franceta Bergelja, Jesenice društvo, 040 480 939
Društvo diabetikov Kamnik
sreda, 8. november učna delavnica o sladkorni bolezni ob 17.00, ZD Kamnik Savica Juntez, 041 285 341
torek, 14. november meritve krvnega sladkorja in tlaka ob 11.00, ZD Kamnik Kati Časar, dipl. med. sestra
torek, 14. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni po okolici 

Kamnika do Korobača, kjer bo malica ob 9.00, pred Marjanco Katarina Ž. Arčon, 041 653 517
torek, 21. november meritve krvnega sladkorja in tlaka od 8.30 do 10.00, v društvu Marija Podbevšek
sreda, 22. november predavanje o sladkorni bolezni in zapletih ob 17.00, ZD Kamnik diabetologinja Jana Plavc, dr. med.
torek, 5. december druženje izmenjava izkušenj ob 9.00, društvo Marjeta Bukovšek, 041 484 233
petek, 8. december obiski članov, starejših od 80 let od 10.00 naprej Majda Sivec, 031 803 196
torek, 12. december druženje izmenjava izkušenj ob 10.00, društvo Marjeta Bukovšek, 041 484 233
sobota, 16. december novoletno srečanje zbirajo prijave Savica Juntez, 041 285 341
torek, 19. december meritve krvnega sladkorja od 8.30 do 10.00, v društvu Marija Podbevšek
6. in 7. december obiski članov, starejših od 80 let po domovih ostarelih Majda Sivec, 031 803 196
Društvo diabetikov Kočevje
ob ponedeljkih telovadba s fizioterapevtko ob 17.00 uri, OŠ Ljuba Šercerja ali na parkirišču 

PD Kočevje (Podgorska ulica) Frančišek Miklič, 051 340 571
ob ponedeljkih skupina Sladkorčki, delavnica ob 10.30, pisarna društva Irena Maržič
vsak tretji torek v mesecu kopanje v Dolenjskih Toplicah ob 9.00, AP Kočevje F. Miklič, 051 340 571; E. Miklič, 051 340 572
ob sredah uradne ure od 9.00 do 11.00, pisarna društva dežurni član IO, 05 994 72 02
vsako drugo sredo v mesecu informacije in svetovanje od 12.00 do 13.30, pisarna društva društvena pisarna, 05 994 72 02
vsako prvo sredo v mesecu merjenje krvnega sladkorja in tlaka od 9.00 do 11.00, pisarna društva Bojan Figar, 051 853 633; Darja VPD
ob četrtkih joga smeha, obraza in čvrsto telo seniorjev ob 10.00, pisarna društva društvena pisarna, 05 994 72 02; 

Darinka Suljevič, 041 397 789
ob četrtkih uradne ure od 16.00 do 18.00, pisarna društva dežurni član IO, 05 994 72 02
ob četrtkih refleksoterapija po prijavah društvena pisarna, 05 994 72 02, 

zunanja strokovna sodelavka
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zadnji četrtek v mesecu Stezice do zdravja, pohod z zeliščarjem po prijavah Zofka Cvitkovič, 031 681 326
ob petkih klepetalnica, umetnostna delavnica, družabne igre, ročna dela ob 16.00, po prijavah, pisarna društva društvena pisarna, 05 994 72 02
Društvo diabetikov Koper
vsak torek kegljanje od 10.00 do 11.00, Bonifika Koper Stanko Miklič, 031 714 821
vsako prvo sredo v mesecu uradne ure od 18.00 do 19.00, AMTK Koper Marija Podvršič, 031 708 132
ob petkih kegljanje in pikado od 19.00 do 20.00, Bonifika Koper Stanko Miklič, 031 714 821
dvakrat tedensko vaje za zdravo življenje in namizni tenis od 8.00 do 9.00, CDA Koper Stanko Miklič, 031 714 821
trikrat na teden kolesarjenje po dogovoru Andrijana Lasič, 041 321 529
torek, 14. november svetovni dan SBi: pohod, kolesarjenje, merjenje krvnega sladkorja obvestimo naknadno M. Podvršič, 031 708 132; S. Miklič, 031 714 821
četrtek, 14. december prednovoletno srečanje, predavanje ob 18.00, Emonec Koper Marija Podvršič, 031 708 132
od 19. do 21. decembra Terme Laktaši – edukativno zdravljenje ob 6.00, AP Lucija Andrijana Lasič, 041 321 529
od 26. dec. do 2. januarja 2018 Terme Laktaši – edukativno zdravljenje ob 6.00, AP Lucija Andrijana Lasič, 041 321 529
Društvo diabetikov Kranj
ob ponedeljkih uradne ure od 16.00 do 18.00, Stritarjeva ulica 8, Kranj, 1. nadstropje društvena pisarna, 031 485 470
sreda, 1. november društvo se je preselilo v nove prostore na Stritarjevi ulici 8 v Kranju (stavba za Mestno občino Kranj)
torek, 14. november pohod in meritve ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni od 15.30 do 18.00, Slovenski trg, Kranj društvena pisarna, 031 485 470
sreda, 15. november predavanje Obvladovanje samega sebe in samospodbujanje ob 16.00, Diabetični center Kranj društvena pisarna, 031 485 470
četrtek, 16. november delavnice: Diabetiki in fizična aktivnost, meritve KS, HbA1c ob 16.00, Diabetični center Kranj društvena pisarna, 031 485 470
petek, 8. december prednovoletno srečanje članov, zbirajo prijave ob 17.00, GRILL restavracija Center, Kranj društvena pisarna, 031 485 470
petek, 22. december pohod po predprazničnem Kranju ob 16.00, Diabetični center Kranj društvena pisarna, 031 485 470
Društvo diabetikov Lenart
vsak prvi ponedeljek v mesecu pohod po Slovenskih goricah ob 10.00, Trgovina Klasek Stanko Cartl, 041 438 573
vsak tretji ponedeljek v mesecu pohod ali kopanje, po dogovoru ob 10.00, Trgovina Klasek Stanko Cartl, 041 438 573
ob sredah uradne ure od 9.00 do 11.00, v pisarni društva Ingrid Belšak, 051 321 976
vsako prvo sredo v mesecu merjenje krvnega sladkorja od 9.00 do 11.00, v društveni pisarni Ingrid Belšak, 051 321 976
ponedeljek, 6. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 10.00, Trgovina Klasek Ingrid Belšak, 051 321 976
sobota, 11. november predavanje Ženske in diabetes ob 10.00, CSG Lenart Ingrid Belšak, 051 321 976
sobota, 18. november merjenje krvnega sladkorja in tlaka od 9.00, trgovski center Mercator Lenart Ingrid Belšak, 051 321 976
december obisk starejših članov po dogovoru Ingrid Belšak, 051 321 976
december silvestrovanje za člane društva in svojce zbirajo prijave Ingrid Belšak, 051 321 976
Društvo diabetikov Lendava
ob ponedeljkih uradne ure od 9.00 do 11.00, UE Lendava Zsuzsi Kepe, 051 488 100
vsak drugi torek v mesecu predavanja na temo diabetesa in zapletov ob 15.00, Zveza kulturnih društev Zsuzsi Kepe, 051 488 100
ob sredah telovadba ob 17.30, v Domu za starejše v Lendavi Zsuzsi Kepe, 051 488 100
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
ob ponedeljkih telovadba ob 19.00, športna dvorana Litija Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
ob ponedeljkih in sredah uradne ure od 8.00 do 11.00, društvena pisarna Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
ob sredah plavanje ob 16.00, dvorana Pogart, Šmartno pri Litiji Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
vsako prvo sredo v mesecu merjenje krvnega sladkorja od 8.00 do 10.00, društvena pisarna Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
ob četrtkih ustvarjalne delavnice ob 17.00, pisarna društva, po dogovoru Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
ob četrtkih pohodi v bližnji in daljni okolici ob 8.00, pisarna društva, po dogovoru Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
četrtek, 9. november pohod od Litije do Ulovke, vodnik Jože Groboljšek ob 7.00, pisarna društva Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
četrtek, 16. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni po Litiji in okolici ob 8.00, pisarna društva Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
torek, 21. november predavanje Inkontinenca ob 16.00, društvena pisarna Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
četrtek, 30. november pohod Litija – Besnica – Mali Vrh, vodnik Jože Pavli ob 8.00, pisarna društva Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
četrtek, 7. december pohod Litija – Čemšenik – Črni vrh – Vrhe, vodnik Lojze Hauptman ob 8.00, pisarna društva Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
četrtek, 14. december zaključni pohod in izlet, vodnik Jože Groboljšek ob 8.00, pisarna društva Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
od 5. do 12. novembra Edukativno okrevanje v Dolenjskih Toplicah obveščeni prijavljeni Danijela Stojančić, 031 777 153 ali 01 898 15 84
Društvo diabetikov Ljubljana
ob ponedeljkih uradne ure, merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka od 14.00 do 17.00, podhod Bežigrajska vrata pisarna društva, 01 28 22 133
ob torkih in četrtkih uradne ure, merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka od 9.00 do 11.00, podhod Bežigrajska vrata pisarna društva, 01 28 22 133
ob sredah sprehod po okolici z merjenjem KS pred sprehodom in po njem ob 10.00, podhod Bežigrajska vrata Judita Erjavec, 041 708 500 
vsako prvo in tretjo sredo v mes. vodena aerobna vadba v bazenu od 19.00 do 20.00, Inštitut za rehabilitacijo RS Neli Kapus, 041 601 421
ob četrtkih aerobna telovadba od 17.00 do 18.00, Športno društvo Tabor Neli Kapus, 041 601 421
vse leto vse informacije o aktivnostih in dodatne informacije Judita Erjavec, 041 708 500 
Društvo diabetikov Ljutomer
vsako prvo sredo v mesecu uradne ure, meritve, druženje od 9.00 do 11.00, pisarna društva Bojana Meznarič, 041 859 313
vsako tretjo sredo v mesecu rekreativni pohod in meritve krvnega sladkorja ob 15.30, pisarna društva Bojana Meznarič, 041 859 313
sobota, 11. november udeležba na proslavi ob svetovnem dnevu SB v Mežici ob 8.00, avtobusna postaja Ljutomer Ingrid Belšak, 051 321 976
torek, 14. november merjenje sladkorja in krvnega tlaka ob svetovnem dnevu SB ob 10.00, Trgovski center TUŠ Ingrid Belšak, 051 321 976
torek, 14. november pohod po mestu Ljutomer ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 8.30, pisarna društva Ingrid Belšak, 051 321 976
druga polovica decembra obisk starejših in bolnih članov ob 8.00, pisarni društva Ingrid Belšak, 051 321 976
druga polovica decembra srečanje članov ob zaključku leta ob 13.30, Dom starejših občanov Ingrid Belšak, 051 321 976
druga polovica decembra predavanje Motnje spomina in stres ob 16.00, zdravstveni dom Ingrid Belšak, 051 321 976
novembra predavanje Človeški možgani in pozabljivost ob 16.00, zdravstveni dom Ingrid Belšak, 051 321 976
Društvo diabetikov Maribor
ob ponedeljkih brezplačne meritve sladkorja v krvi od 9.00 do 12.00, trgovina Medika (novi Mercator) Trgovina Medika
ob ponedeljkih namizni tenis od 10.00 do 11.00, Dvorana Tabor Zdenko Babič, 040 351 919
ob ponedeljkih kegljanje od 10.00 do 11.00, Dvorana Tabor Zdenko Babič, 040 351 919
vsak dan plavanje in savna v Fontani 4 ure (s člansko izkaznico ceneje) Terme Fontana
vsak prvi in zadnji pon. v mesecu brezplačne meritve sladkorja v krvi od 9.00 do 12.00, trgovina Diafit pri bolnišnici Trgovina Diafit
ob ponedeljkih, torkih in četrtek uradne ure od 9.00 do 12.00, Trubarjeva 15 Lidija Salamon, 02 228 23 10
ob sredah uradne ure od 12.00 do 16.00, Trubarjeva 15 Lidija Salamon, 02 228 23 10
ob petkih pikado in namizni tenis na Trubarjevi 15 vsak 1. petek od 10.00 do 12.00, preostali od 15.00 do 20.00 Zdenko Babič, 040 351 919
torek, 7. november delavnica, predavanje in meritve krvnega sladkorja ob 10.00, Trubarjeva 15 Lidija Salamon, 02 228 23 10
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torek, 7. november kulturni večer invalidov SNG dvorana SNG, vstop prost Lidija Salamon, 02 228 23 10
četrtek, 9. november pogovor z laičnim svetovalcem obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
četrtek, 9. november šola zdravega načina življenja obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
torek, 14. november meritve krvnega sladkorja ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni od 9.00 do 12.00, Grajski trg Lidija Salamon, 02 228 23 10
torek, 14. november brezplačne meritve sladkorja v krvi od 9.00 do 12.00, trgovina Medika (novi Mercator) Trgovina Medika
torek, 14. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni na Kalvarijo od 11.00 do 12.00, Grajski trg Lidija Salamon, 02 228 23 10
četrtek, 16. november šola zdravega načina življenja obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
sobota, 18. november izlet ob martinovanju obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
četrtek, 23. november šola zdravega načina življenja obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
torek, 5. december delavnica, predavanje in meritve krvnega sladkorja ob 10.00, Trubarjeva 15 Lidija Salamon, 02 228 23 10
četrtek, 7. december pogovor z laičnim svetovalcem obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
sobota, 16. december novoletno srečanje obvezna predhodna najava Lidija Salamon, 02 228 23 10
od 27. novembra do 1. decembra edukativno okrevanje v zdravilišču obvezna prijava Lidija Salamon, 02 228 23 10

razne športne dejavnosti in obvestila na oglasni deski društva ter na spletni strani: www.diabetiki-mb.si
Društvo diabetikov Mežiške doline
ob ponedeljkih uradne ure društva od 9.00 do 15.00, pisarna društva v ZD na Ravnah, II. nad. dežurni, 02 822 02 33
ob ponedeljkih in četrtkih pohod po okolici Leš ob 14.00, pri Lukanu Jaroš Kodrun, 041 420 131
ob torkih uradne ure društva od 15.00 do 18.00, pisarna društva v ZD na Ravnah, II. nad. dežurni, 02 822 02 33
ob torkih pohod po okolici Mežice ob 16.00, avtobusna postaja Fanika Vrhnjak, 031 454 622
ob sredah pohod po okolici Črne ob 16.00, pri cerkvi Branko Lepičnik, 041 283 029
ob sredah ustvarjalne delavnice ob 14.00, nad Havano na Ravnah Dragomira Cizerl, 040 397 784
ob četrtkih pohod po okolici Kotelj ob 15.00, na Rimskem vrelcu Mira Bertalanič, 031 539 470
ob četrtkih pohod po okolici Raven ob 15.00, pred zdravstvenim domom Dragomira Cizerl, 040 397 784
Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje
od četrtkih uradne ure od 9.00 do 10.00 Bernarda Miklavc, 041 961 495
Društvo diabetikov Murska Sobota
ob torkih vabljeni na kramljanje ob igranju družabnih iger od 8.30 do 10.00, v prostorih društva, Tomšičeva 15, MS Helena Copot, 041 343 630
vsak drugi in zadnji torek uradne ure in meritve krvnega sladkorja od 10.00 do 12.00, v prostorih društva, Tomšičeva 15, MS Danijela Santl Pintarič, 031 526 710
vsako drugi torek v mesecu pogovor z laičnim svetovalcem od 10.00 do 11.00, po predhodni najavi v prostorih društva, Jožica Gibčar, 041 953 874;

Tomšičeva 15, MS Anica Bunderla, 064 110 820
ob sredah šahiranje od 8.30 do 10.00, v prostorih društva, Tomšičeva 15, MS Marija Barber, 031 511 816
vsak četrtek delavnica Pomen telesne aktivnosti pri obvladovanju SB ob 15.15, v telovadnici nove ekonomske šole Marija Barber, 031 511 816
petek, 3. november kuharska delavnica od 9.00, na OŠ III. Murska Sobota Danijela Santl Pintarič, 031 526 710
sobota, 11. november udeležba na proslavi ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni obvestimo prijavljene Danijela Santl Pintarič, 031 526 710
torek, 14. november meritve krvnega sladkorja ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni od 10.00 do 14.00, v BTC Murska Sobota Jožica Gibčar, 041 953 874
sreda, 15. november predavanje Ženske in SB, dr. Nataša Pitz, spec. int., dr. med. ob 17.00, v klubu PGZ, Lendavska ul. 5, Murska Sobota Danijela Santl Pintarič, 031 526 710
sreda, 15. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 16.00, pred gradom v Murski Soboti Marija Barber, 031 511 816
sreda, 6. december sestanek, meritve HbA1c, krvnega sladkorja in tlaka ob 17.00, v klubu PGZ, Lendavska ul. 5, Murska Sobota Danijela Santl Pintarič, 031 526 710
nedelja, 10. december zaključek leta od 12.00, v Hotelu Zvezda v Murski Soboti Helena Copot, 041 343 630

vse informacije o prihodnjih dogodkih lahko spremljate tudi na naši spletni strani: http://www.dd-ms.lrf-pomurje.si/napovednik/
Društvo diabetikov Novo mesto
ob sredah uradne ure od 9.00 do 11.00, Rozmanova ulica 10, Novo mesto tajništvo, 064 160 300; Jožica Mikec, 031 254 683
vsako drugo sredo v mesecu nekajurni pohod v okolici Novega mesta določimo naknadno Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 064 160 300

aktualni dogodki društva spletna stran: http://ddnm.si tajništvo, 0590 39 855, 064 160 300
ponedeljek, 6. november meritve sladkorja v krvi na prireditvi ob svetovnem dnevu SB ob 17.00, Hotel Šport Otočec tajništvo, 0590 39 855, 064 160 300
ponedeljek, 6. november prireditev ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni ob 17.00, Hotel Šport Otočec tajništvo, 0590 39 855, 064 160 300
sreda, 8. november pohod Radovica – Krašnji vrh ob 13.30, OŠ Grm Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 064 160 300
sreda, 22. november pohod Brusnice – Suhadol ob 13.30, OŠ Grm Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 064 160 300
sreda, 6. december pohod Qlandia – Bajnof ob 13.30, OŠ Grm Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 064 160 300
sreda, 20. december pohod Šentpeter – Otočec ob 13.30, OŠ Grm Danijela Vidmar, Frančiška Vovk, 064 160 300
od 19. do 26. novembra jesensko okrevanje v Talasu Strunjan zbirajo prijave Jožica Rolih, 041 208 404
Društvo diabetikov Piran
ob ponedeljkih joga (prispevek 5 evrov na mesec) ob 10.30, Športni center Lucija Maruša Pečnik, 031 628 491
ob sredah telovadba za vitalnost (prispevek 5 evrov na mesec) ob 9.30, Športni center Lucija Maruša Pečnik, 031 628 491
ob četrtkih telovadba za hrbtenico (prispevek 25 evrov na mesec) ob 9.30, Športni center Lucija Maruša Pečnik, 031 628 491
ob nedeljah nedeljski pohod ob 9.30, parkirišče pred barom Domen v Luciji Maruša Pečnik, 031 628 491
Društvo diabetikov Postojna
ob sredah telovadba od 18.00 do 19.00, v Šolskem centru Postojna Ivica Bergoč, 031 708 322
ob četrtkih uradne ure od 9.00 do 11.00, Zdravstveni dom Postojna predsednica, 051 233 510
po dogovoru pogovor z laičnim svetovalcem, pokličite po dogovoru, pisarna društva v ZD Postojna predsednica, 051 233 510
torek, 14. november merjenje krvnega sladkorja in holesterola avla ZD Postojna predsednica, 051 233 510
torek, 14. november razstava o sladkorni bolezni avla ZD Postojna predsednica, 051 233 510
sreda, 15. november merjenje krvnega sladkorja in holesterola od 9.00 do 12.00, lekarna v Pivki predsednica, 051 233 510
četrtek, 16. november merjenje krvnega sladkorja in holesterola od 9.00 do 12.00, lekarna v Postojni predsednica, 051 233 510
decembra novoletna zabava člani bodo obveščeni predsednica, 051 233 510
novembra ali decembra predavanje člani bodo obveščeni predsednica, 051 233 510
Društvo diabetikov Ptuj
ob sredah dežurstvo v društveni pisarni: prijave, informacije in posvetovanje od 8.00 do 10.00, pisarna društva Ida Fric, 041 469 510; Sonja Korošak 041 528 615
vsako drugo sredo v mesecu merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka od 8.00 do 10.00, pisarna društva Ljubica Zavec
vsak prvi četrtek pohod po okolici, prijavite se na društvu ob 9.00, novi LIDL Ptuj, Volkmerjeva cesta 26a društvena pisarna, 041 528 615 in 041 469 510
sobota, 4. november predavanji Srce, ožilje in SB in Zdrava prehrana in gibanje ob 9.00, v Gastro Ptuj Ida Fric, 041 469 510; Sonja Korošak 041 528 615
ponedeljek, 13. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in meritve Ptuj: ob 9.00, pred pisarno društva Ida Fric, 041 469 510
ponedeljek, 13. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in meritve Dornava: ob 15.00, pred Občino Dornava Marija Velikonja, 041 954 524
ponedeljek, 13. november pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni in meritve Videm: ob 14.00, pred Občino Videm Vera Rogina, 040 281 654
sobota, 9. december božična Ljubljana Železniška postaja Ptuj, uro odhoda dobite ob prijavi Metka Hentakna, 031 408 268 ali na društvu
četrtek, 14. december druženje ob zaključku leta ob 16.00, v Gastro Ptuj Metka Hentakna, 031 408 268 ali na društvu
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Društvo diabetikov Sežana
ob torkih uradne ure od 9.00 do 12.00, na društvu Ivan Krulej, 031 622 082
ob petkih uradne ure od 9.00 do 11.00, na društvu Ivan Krulej, 031 622 082
Društvo diabetikov Slovenj Gradec
ob torkih kegljanje ob 11.00, kegljišče Tuš Stane Oblak, 040 603 853
ob sredah pohodi ob 14.30, NO Olga Repotočnik, 041 945 664
ob četrtkih kolesarjenje ob 17.00, Mercator center Mojca Kaspar 
ob petkih kegljanje ob 16.00, kegljišče Tuš Stane Oblak, 040 603 853
torek, 14. november merjenje krvnega sladkorja in holesterola ob 13.00, Mercator center Olga Repotočnik, 041 945 664
torek, 14. november pohod okoli Slovenj Gradca ob 11.00, mestno jedro Ivan Gašper, 041 753 001
ponedeljek, 11. december delavnica zdrave prehrane ob 16.00, MKC Slovenj Gradec Ivan Gašper, 041 753 001
Društvo diabetikov Škofja Loka
vsak prvi in tretji ponedeljek uradne ure od 16.00 do 18.00, Zdravstveni dom Škofja Loka Tanja Oblak, 031 675 494, po 15. uri
ob torkih plavanje od 19.00 do 20.00, bazen CSS Janez Jemec, 031 617 895
ob torkih in sredah uradne ure in meritve od 8.00 do 10.00, Zdravstveni dom Škofja Loka Irena Terkaj, 051 486 462
ob četrtkih rekreativni pohod v Crngrob ob 9.00, Mercator Podlubnik Tanja Oblak, 031 675 494, po 15. uri
po dogovoru meritve gleženjskega indeksa po dogovoru Irena Terkaj, 051 486 462
Društvo diabetikov Trbovlje
ob torkih in sredah uradne ure in meritve od 10.00 do 12.00, prostori društva društvo, 051 335 614
vsak četrtek telovadba od 18.00 do 19.00, delavski dom Trbovlje društvo, 051 335 614
četrtek, 2. november kopanje v Laškem ob 9.00, po prijavah društvo, 051 335 614
sreda, 8. november meritve pri Sparu Trbovlje od 8.00 naprej društvo, 051 335 614
četrtek, 16. november proslava ob svetovnem dnevu SB in 45-letnici društva ob 16.00, delavski dom Trbovlje društvo, 051 335 614
sreda, 22. november literarni večer z Robertom Zupanom ob 17.00, društvo upokojencev Trbovlje društvo, 051 335 614
četrtek, 23. november pohod Klek – Planinska vas – Klek ob 9.00, po prijavah društvo, 051 335 614
četrtek, 7. december kopanje v Laškem ob 9.00, po prijavah društvo, 051 335 614
četrtek, 14. december pohod Plesko – Retje ob 9.00, po prijavah društvo, 051 335 614
sreda, 27. december spoznavamo Sevnico in prednovoletno druženje pri Jancu po prijavah društvo, 051 335 614
Društvo diabetikov Tržič
ob torkih uradne ure od 17.00 do 18.00 Vika Remic, 031 404 243
vsak prvi in tretji torek v mesecu meritve prostori društva
vsak zadnji torek v mesecu uradne ure od 9.00 do 10.00 Vika Remic, 031 404 243
vsako prvo soboto v mesecu meritve v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču
Društvo diabetikov Velenje
ob ponedeljkih uradne ure od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.00, Milica Vertačnik, 070 875 519;

pisarna na Stantetovi 16 Milan Ugovšek, 031 769 141
ob ponedeljkih športne dejavnosti: pikado, balinčki, šah od 16.00 do 17.00, prostori društva Franc Simončič, 041 776 212
ob torkih tedenski pohod okoli jezera v Velenju ob 16.00, ribiška koča Velenje Franc Simončič, 041 776 212
ob torkih športne dejavnosti: pikado, balinčki, šah od 9.00 do 10.00, prostori društva Franc Simončič, 041 776 212
vsak prvi torek v mesecu razne delavnice od 17.00, na društvu, Stantetova 16 Milica Krašovec, 041 970 130
Društvo diabetikov Zagorje ob Savi
ob ponedeljkih kegljanje ob 16.00, kegljišče v Zagorju Emilio Kos, 040 651 697
vsak drugi torek uradne ure od 9.00 do 11.00, na društvu Jožef Priman, 031 334 555
vsak drugi torek meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola od 9.00 do 11.00, na društvu Karli Breznik, 070 514 707
ob sredah pikado po dogovoru
ob četrtkih nordijska hoja ob 18.00, Europark Viki Zupančič, 041 971 853
ob četrtkih telovadba od 17.00 do 18.00, telovadnica dr. Slavka Gruma Rudi Bantan, 041 336 596

#

Letna naročnina 
znaša 6,40 evra (izidejo 4 številke), 
posamezna številka stane 1,60 evra.
Naročilnico pošljite na naš naslov:
Zveza društev diabetikov Slovenije, 
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana; 
lahko pa se naročite tudi po telefonu:
01 430 54 44; ali po e-pošti:
sloda@siol.net.
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Naslov   ....................................................................................................................................................

Poštna štev. in kraj  ...............................................................................................................................

Želim postati član društva diabetikov   [ DA ] [ NE ]

Kraj in datum ...................................................................................  Podpis  ......................................
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Ime in priimek: .....................................................................................................................

Ulica: ..................................................................................................................................

Kraj in poštna številka: ..........................................................................................................

Davčna številka in izpostava: ..................................................................................................

#
NAGRADNA KRIŽANKA Naslov rubrike

Kupon za nagradno križanko št.120 (oktober 2017)

1

4

2

5

3

6 7 8 9

Črke iz oštevilčenih polj križanke
prenesite v polja na levi in dobili
boste tokratno geslo. 

Nagrade za križanko v Sladkorni bolezni št. 120 bo podarilo podjetje Paul Hartmann Adriatic, d. o. o., Ljubljana. Izpolnjen kupon za
nagradno križanko z vpisanim geslom pošljite na dopisnici ali v kuverti do 6. decembra 2017 na naslov: Zveza društev diabetikov Slo-
venije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna križanka«. Geslo iz prejšnje križanke se je glasilo: ZDRAVA KUHINJA.
Nagrajenci so bili obveščeni po pošti in objavljeni na spletni strani www.diabetes-zveza.si.



4-mm igla

in usnjica

mašcevja

NovoFine® 32G 8-mm igla

povrhnjica

mišicno tkivo

plast podkožnega

90º

NovoFine® 32G

60º

4-mm igla obicajna igla

Na v
ol

jo
 N

ov
oF

in
e

®  6

m
m 31G in NovoFine ® 8m

m
 30G

NovoFine®

4mm 32G od 

junija 2017!

Nova, manjša 
igla NovoFine®       
je zasnovana z 
mislijo na bolnike

Univerzalna
Dolžina 4 mm je primerna za subkutano 
injiciranje, ne glede na bolnikovo velikost 
in indeks telesne mase3

Združljiva z vecino injekcijskih peresnikov4

Literatura: 1. Arendt-Nielsen L et al. Somatosens Mot Res. 2006;23(1,2):37– 43. 2. Birkebaek NH et al. Diabetes 
Care. 2008;31(9):e65. 3. Frid A et al. Diabetes & Metabolism 2010;36:S3–S18. 4. Podatki v dokumentaciji. 
Preizkušeno po standardu ISO 11608-2:2012. Podatki so dostopni na sedežu družbe in so razpoložljivi na zahtevo. 

 Mocna
 Edinstvena zasnova zmanjšuje tveganje,            

da bi se igla skrivila ali zlomila  

Občutki štejejo

Udobna
Zelo tanka in zelo kratka igla za cim 
manj bolecin1 in cim manjše tveganje za 
intramuskularno injiciranje2

Podrobnejše informacije o zdravilu so na voljo pri:
Novo Nordisk d.o.o., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 
T 01 810 8700, E info@novonordisk.si, S www.novonordisk.si ali www.novonordisk.com.

NovoFine® je zašcitena blagovna znamka v lasti družbe Novo Nordisk A/S, Danska.

SI/DV/0217/0010, februar 2017
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